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לרפואת הילד דניאל רפאל בן לאה

Shiur is dedicated by Gabor Szerb

:For the quick and complete healing of

Miriam bat Avraham, Rav Ariel ben Hanna, Yosef Yehoshua Ben Reissel

Shiur is dedicated by Andy Neff

In loving memory of Aharon Ben Baruch -- Alan Martin Neff – on his 3rd yahrzeit

 

1.    שמות פרשת שמות פרק ג, א-כב

ר א אֶל־ ר וַָּי ר ַהִּמְד ג ֶאת־ַהּצֹא ַא ן וַּיְִנ ן ִמְד ֹו ֹּכ ֹו חְֹת אן ִיְת ה ֶאת־ ה ֹר ה ָה (א) ּוֹמ

ׁש ר ָּב ה ַהְּסֶנ ֹּב ְרא ְוִה ה ַו ֹוְך ַהְּס ׁש ִמ יו ְּבַלַּבת־ ' ֵא ְך  ֵּיָרא ַמְל ים חֹרֵָֽבה: (ב)  ָהֱאֹל
ר ַהְּסנֶֽה: ּוַע לֹא־ִיְב ה ַמ ל ַה ה ַהָּג ה ֶאת־ַהַּמְר א ְוֶאְר ה ָאסָֻֽרה־ אֶמר ֹמ ּנּו ֻאּכָֽל: (ג) ַו ה ֵאי ְוַהְּס

אֶמר ִהּנִֵֽני: (ה) ה ַו ה ֹמ אֶמר ֹמ ה ַו ֹוְך ַהְּס ים ִמ יו ֱאֹל ֹות וִַּיְקָר ֵא ר ִלְר י   ' ְרא  (ד) ַו

ֶדׁש ֽהּוא: יו ַאְדַמת־  ד ָע ר ַאָּת עֹו ֹום ֲא י ַהָּמ יָך  ל ַרְג י ֵמ ם ַׁשל־ְנָע ב ֲה אֶמר ַאל־ִּתְק ַו
א י ָי יו  ר מֶֹׁש ָּפ ב וַַּיְס י ַיֲע ק ֵואֹל י ִיְצ ם ֱאֹל י ַאְבָר יָך ֱאֹל י ָא אֶמר ָאנִֹכ ֱאֹל (ו) ַו
ְעִּת ם ָׁש ִים ְוֶאת־ַצֲעָק ר ְּבִמְצ י ֲא י ַע יִתי ֶאת־ֳע ה ָר ' ָר אֶמר  יט ֶאל־ָהֱאלֹהִֽים: (ז) ַו ֵמַה
ֶרץ ַהִהו ִים ּֽוְלַהֲעלֹת ִמן־ָה ד ִמְצ ֹו׀ ִמ ד ְלַהִּצי ְעִּתי ֶאת־ַמְכאֹבָֽיו: (ח) ָוֵא י ָי יו  י נְֹֽג ִמְּפ

י י ְוהֱָֽאמִֹר ְוַהְּפִר ִח ְּכַנֲעִנ ְו ֹום הַֽ ׁש ֶאל־ְמ ב ּוְד ת ָח ֶרץ ָז ה ֶאל־ ֶרץ טֹוָב ּוְרָח ֶאל־
ִים ר ִמְצ ַחץ ֲא יִת ֶאת־ַה י ְוַגם־ָר ָאה ֵא ל  ת ְּבֵני־ִיְׂשָר ה ַצֲע ה ִה י ְוַהְיבּוסִֽי: (ט) ְוַע ְוַהִח
אֶמר מֶֹׁש ל ִמִּמְצרִָֽים: (יא) ַו י ְבנֵֽי־ִיְׂשָר א ֶאת־ַע ה ְוהֹו ְׁשָלֲח ֶאל־ַּפְר ה ְואֶֽ ה ְל ים אֹתָֽם: (י) ְוַע לֲֹח

ל ִמִּמְצרִָֽים: (יב) י ִיְׂשָר יא ֶאת־ְּב י אֹו ה ְו ְך ֶאל־ַּפְר י ֵא ִכי  י ָא ים  ֱאֹל ֶאל־
ַעְבדּו ִים ּתַֽ יָך ְּבהֹוצִֽיֲא ֶאת־ָהָע ִמִּמְצ י ְׁשַלְח י ָאֹנ ֹות  ְך וְֶזה־ְּל ָה ה ִע אֶמ ּכִֽי־אְֶֽה ַו

י י ִיְׂשָרֵא ְוָאַמְר י ָב ֶאל־ְּב ה ָאֹנ ים ִה ה ֶאל־הֱָֽאֹל אֶמר ֹמ ר ַהּזֶֽה: (יג) ַו ל ָה ים  ֱאֹל ֶאת־
אֶמר ֱאלִֹהי ר ֲאֵלהֶֽם: (יד) ַו ה ֹא ֹו  י ַמה־ְּׁש ם ְוָֽאְמרּו־ ִני ֲאֵלי ם ְׁשָל י ֲאבֹוֵתי ם ֱאֹל ָל

ֹוד ִני ֲאֵליכֶֽם: (טו) וַּיֹאֶמ  ה ְׁשָל ל אְֶֽה י ִיְׂשָר ה תֹאַמ ִלְב אֶמר  ה ַו ר אְֶֽה ה ֲא ה אְֶֽה ֶאל־ֹמ
י ק ֵואֹל י ִיְצ ם ֱאֹל י ַאְבָר ם ֱאֹל י ֲאבֵֹתי ' ֱאֹל י ִיְׂשָרֵא  ה ּכֹֽה־תֹאַמ ֶאל־ְּב ים ֶאל־ֹמ ֱאֹל
ל ְוָאַמְר י ִיְׂשָר ְך ְוָֽאַסְפ ֶאת־ִזְק ר ּדֹֽר: (טז)  י ְל ה ִזְכ ם ְו י ְלֹע ם ֶזה־ְּׁש ִני ֲאֵלי ב ְׁשָל ַיֲע
ם ְדִּת ֶאְת ד ָּפ ר ָּפ ב ֵלא ק ְוַיֲע ם ִיְצ י ַאְבָר י ֱאֹל ה ֵא י ֲאבֵֹֽתיֶכ ִנְר ' ֱאֹל ֲאֵלֶה 
י ְוהֱָֽאמִֹר ִח ֶרץ הְַּֽכַנֲעִנ ְו י ִמְצַרִי ֶאל־ ה ֶאְתֶכ ֵמֳע ר ַאֲע ם ְּבִמְצרִָֽים: (יז) ָוֹא ּוי ָל ְוֶאת־ֶהָע
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י ָך ּוָבא ַאָּת ְוִזְק ּו ְלֹק ב ּוְדבָֽׁש: (יח) ְוָׁשְמ ת ָח ֶרץ ָז י ֶאל־ י ְוַהְיבּו י ְוַהִח ְוַהְּפִר
ֶרְך א  ֲלָכה־ ה  ינּו ְוַע ה ָע י הִָֽעְבִרּיִי ִנְק ' ֱאֹל ם ֵאָלי  ִים ַוֲאַמְר ֶלְך ִמְצ ל ֶאל־ ִיְׂשָר
ִים ֶלְך ִמְצ ם  ן ֶאְת י לֹֽא־ִי ְעִּתי  י ָי ' ֱאלֹהֵֽינּו: (יט) ַוֲא ה לַֽ ר ְוִנְזְּב ֶׁשת ָיִמי ַּבִּמְד ְׁש

ה ר אֱֶֽע י ֲא ִים ְּבֹכ ִנְפְלֹא י ֶאת־ִמְצ י ֶאת־ָיִד ְוִהֵּכי ד ֲחָזקָֽה: (כ) ְוָׁשַלְח א ְּב ְך ְו ַלֲה
א ּון  ֵל י תֵֽ ִים ְוָהָי  י ִמְצ ה ְּבֵעי ן הָָֽעם־ַה י ֶאת־ ח ֶאְתכֶֽם: (כא) ְוָנַת ן ְיַׁש ֹו ְוַאֲחֵרי־ ְּבִקְר
ם ַעל־ְּבֵניֶכ ת ְוַׂשְמ ב ּוְׂשָמ י ָז ֶסף ּוְכ ּה ְּכֵלי־ ת ֵּבי ה ִמְּׁשֶכְנָּת ּוִמָּג ה ִא ּו ֵריקָֽם: (כב) ְוָׁשֲא ֵתְל

ם ֶאת־ִמְצרִָֽים: ם וְִנַּצְל ֵתי ְוַעל־ְּב

2.    שמות פרשת שמות פרק ד, א-לא

יָך ֽה': (ב) ה ֵא ּו לֹֽא־ִנְר י יֹֽאְמ י  ּו ְּבֹק א ִיְׁשְמ י ְו ינּו  אֶמר ְוֵה לֹֽא־ַיֲא ַען מֶֹׁש ַו (א) ַו

י ְרָצה ַוְי הּו  ְרָצה וַַּיְׁשִל הּו  אֶמ ַהְׁשִלי אֶמר ַמּטֶֽה: (ג) ַו ָךַו ה ְבָי ' ַמה־ יו  אֶמר ֵא ַו
י ֹו ַוְי ֲחֶזק  ח ָיד ַו ֹו וִַּיְׁש ז ִּבְזָנ ה ְׁשַל יְָֽד ֶוֱא ' ֶאל־ֹמ אֶמר  ה ִמָּפנָֽיו: (ד) ַו ָנס ֹמ ׁש ַו ְלָנ
י ק ֵואֹל י ִיְצ ם ֱאֹל י ַאְבָר ם ֱאֹל י ֲאֹב ' ֱאֹל יָך  ה ֵא ינּו ּכִֽי־ִנְר ַען ַיֲא ה ְּבַכּֽפֹו: (ה) ְל ְלַמ
ַעת ֹו ְמֹצ ה ָי ּה ְוִה ֹוִצ ֹו ַו ֹו ְּבֵחי א ָי ָך וַָּי א יְָֽד ְּבֵחי ֹוד הֵָֽבא־ ֹו   ' ַיֲעקֹֽב: (ו) וַּיֹאֶמ 
ָבה ִּכְבָׂשֽרֹו: (ח) ְוָהָי ֹו ְוִהֵּנה־ ֹו וַּיֹֽוִצָא מֵֵֽחי ֹו ֶאל־ֵחי ֶׁשב ָי ָך ַו ב יְָֽד ֶאל־ֵחי אֶמר ָה ֶלג: (ז) ַו ַּכּׁשָֽ

א ה ִאם־ ת ָהַאֲחֽרֹון: (ט) ְוָה ל ָה ינּו ְל ֱא ֹון ְוהֶֽ ת ָהִרא ל ָה ּו ְל א ִיְׁשְמ ְך ְו ינּו  א ַיֲא ִאם־
ּו ה ְוָה רְוָׁשַפְכ ַהַּיָּב י ַהְי ָך ְוָלַקְח ִמֵּמי א ִיְׁשְמעּו ְלֹק ֶּלה ְו ֹות ָה י ָהֹא ינּו ַּג ִלְׁש ַיֲא

ים יׁש ְּדָב י ֲאדָֹנ ֹל   ' ה ֶאל־ אֶמר ֹמ ם ַּבַּיּבֶָֽׁשת: (י) ַו ּו ְל ר ְוָה ח ִמן־ַהְי ר ִּת ִי ֲא ַה
אֶמר ֹון ָאנִֹֽכי: (יא) ַו ד ָל ה ּוְכ י ְכַבד־ ָך  ז ַּדֶּבְר ֶאל־ַעְב ם ֵמ ם  ם ִמִּׁשְל ם ִמְּתמֹו  ִכי  ָא

י ֽה': א ָאֹנ ר ֲה ֹו ִע ַח  ֹו ִפ ׁש  ֹו ֵח ם  ּום ִא י־ָי ֹו מִֽ ם ֶּפ לָָֽאָד  י  יו  ' ֵא

א לַֽח־ י ׁשְֽ י ֲאֹד אֶמר  ר ְּתַדּבֵֽר: (יג) ַו יָך ֲא יָך ְוהֹוֵרי ה ִעם־ ְך ְוָאנִֹכ אְֶֽה ה  (יב) ְוַע
ּוא ר  ר ְיַד ְעִּתי ּכִֽי־ַד י ָי י ַהֵּל ן ָא א ַאֲה אֶמ ֲה ה ַו ' ְּבֹמ ף  ְּבַיד־ִּתְׁשלָֽח: (יד) ַוּיִַֽחר־
י יו ְוָאֹנ ים ְּב יו ְוַׂשְמ ֶאת־ַהְּדָב ח ְּבִלּֽבֹו: (טו) ְוִדַּבְר ֵא ָך ְוָרֲא ְוָׂש א ִלְקָרא ם ִהֵּנה־הּו ֹי ְו
ָיה הּו ם ְו ּוא ְל ֶאל־ָה ר ַּתֲעֽׂשּון: (טז) ְוִדֶּבר־ ת ֲא ם  י ֶאְת יהּו ְוהֹוֵרי י ְוִעם־ ה ִעם־ אְֶֽה

ֹו ֶאת־ָהאֹתֹֽת: פ ר ַּתֲעֶׂשה־ ָך ֲא ח ְּבָי ה ִּת ה ַה ֹו לֵֽאלֹהִֽים: (יז) ְוֶאת־ַהַּמ ְהֶיה־ ה ּתִֽ ה ְוַא יְִֽהֶיה־ְּל ְל
י ּוָב ֶאל־ַא א ְוָא ֲלָכה  אֶמר ל  ֹו ַו ֶתר חְֹֽת ָׁשב׀ ֶאל־ ה ַו ֶלְך ֹמ (יח) ַו

ן ' ֶאל־מֶֹׁש ְּבִמְד אֶמר  ְך ְלָׁשֽלֹום: (יט) ַו ה  ֹו ְלֹמ אֶמר ִיְת ים ַו ם ַח ה ַהעֹו ִים ְוֶאְר ֲאֶׁשר־ְּבִמְצ
יו ֹו ְוֶאת־ָּב ה ֶאת־ִאְׁש ח ֹמ ָך: (כ) וִַּי ים ֶאת־ַנְפׁשֶֽ ְמַבְק ים הַֽ ֲאָנ ת ָּכל־ ִים ִּכי־ ב ִמְצ ְך 

' ֶאל־מֶֹׁש אֶמר  ים ְּבָיֽדֹו: (כא) ַו ה ָהֱאֹל ה ֶאת־ ַמ ח ֹמ ִים ַוִּי ְרָצה ִמְצ ָׁשב  ר ַו וַַּיְרִּכֵב עַֽל־ַהֲח
ֹו ק ֶאת־ִל ה ַוֲאִנ ֲאַח י ַפְר ם ִלְפ ָך ַוֲעִׂשי ְמִּתי ְבָי ה ָּכל־ַהּמְֹֽפִתי ֲאֶׁשר־ ְיָמה ְר ּוב ִמְצ ְּבֶלְכְּת ָל

ח יָך ַׁש ר ֵא י ִיְׂשָראֵֽל: (כג) ָוֹא י ְבֹכ ' ְּב ר  ה ָא ה  ח ֶאת־ָהעָֽם: (כב) ְוָאַמְר ֶאל־ַּפְר א ְיַׁש ְו
' הּו  ֹון ַוִּיְפְּג ֶרְך ַּבָּמ י ַב ג ֶאת־ִּבְנ ְּבכֹרֶָֽך: (כד) ַוְי י ֹה ֹו ִהֵּנ ָאֹנ ן ְלַׁשְּל ִני ַוְּתָמ ֶאת־ְּבִנ וְיַַֽעְב

ה ים ַא י ֲחַתן־ָּד אֶמר  יו ַו ע ְלַרְג ּה ַוַּת ת ְּב ר ַוִּתְכֹר ֶאת־ָעְר ה  ח ִצֹּפ ׁש ֲהִמיֽתֹו: (כה) ַוִּת ַוְיַב
ה את ֹמ ְך ִלְק ן  ' אֶֽל־ַאֲה אֶמר  ים ַלּמּולֹֽת: פ (כז) ַו ן ָּד ה ֲח ז ָֽאְמ ּנּו  ֶרף ִמ לִֽי: (כו) ַו
ר ' ֲא י  ת ָּכל־ִּדְב ן  ד מֶֹׁש ְלַֽאֲה ים וִַּיַּׁשק־ֽלֹו: (כח) וַַּי ר ָהֱאֹל הּו ְּב ֶלְך וִַּֽיְפְּג ָרה ַו ַהִּמְד

ר י ִיְׂשָראֵֽל: (ל) וְַיַד י ְּב ּו ֶאת־ָּכל־ִזְק ַאְס ן ַו ה ְוַאֲה ֶלְך ֹמ ר ִצּוָֽהּו: (כט) ַו ת ֲא ת ָּכל־ָהֹא ֹו ְו ְׁשָל
ּו ם וִַּֽיְׁשְמ ן ָה י ָהעָֽם: (לא) וַַּֽיֲא ת ְלֵעי ַעׂש ָהֹא ה ַו ' ֶאל־ֹמ ר  ים ֲאֶׁשר־ִּד ת ָּכל־ַהְּדָב ן  ַאֲה

ּו וַּיְִֽׁשַּתֲחוּֽו: ם וִַּֽיְּק י ָרָא ֶאת־ָעְנ ל ְו י ִיְׂשָר ' ֶאת־ְּב ד  ּכִֽי־ָפ

3.    ירמיהו פרק א פסוק ה - י, ה-י

ר ֲאָה יָך: (ו) ָוֹא ם ְנַתּתִֽ יא ַלּגֹו יָך ָנ ֶחם ִהְקַּדְׁש א ֵמ ֶרם ֵּת יָך ּוְב ֶט ְיַדְע ֶרם ֶאָּצְר ַב (ה) ְּב

י ִכי  ַער ָא ר  י ַאל־ּתֹא ' ֵא אֶמר  ַער ָאנִֹֽכי: פ (ז) ַו ר ִּכי־ ְעִּתי ַד ה לֹא־ָי ' ִה י  ֲאֹד
ָך י ְלַהִּצ ם ּכִֽי־ִאְּת ֲא א ִמְּפֵני ר ֲאַצְּו ְּתַדּבֵֽר: (ח) ַאל־ִּתי ת ָּכל־ֲא ְך ְו ר אְֶֽׁשָלֲח ֵּת עַֽל־ָּכל־ֲא

ה י ְּבפִֽיָך: (י) ְר ִּתי ְדָב ה ָנ י ִה ' ֵא אֶמר  י ַו ע ַעל־ ֹו ַוַּי ' ֶאת־ָי ח  ְנֻאם־ֽה': (ט) וִַּיְׁש
ֹות ְוִלְנֽטֹוַע: פ ֹוס ִלְב יד ְוַלֲה ֹוץ ּוְלַהֲא ֹוׁש ְוִלְנ ֹות ִלְנ ה ַעל־ַהּגֹוִי ְוַעל־ַהַּמְמָל ֹום ַה יָך׀ ַה ִהְפַקְד
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ְ ָ ְ
4.    שמות פרשת כי תשא פרק לב פסוק י, י

ֹוי ָּגֽדֹול: ה אֹוְת ְל ם ְואֱֶֽע ם ַוֲאַכ י ָב י ְויִַֽחר־ַא יָחה  ְוַעָּת ַה

5.    במדבר פרשת בהעלותך פרק יא פסוק א - י, 

ה אַכל ִּבְק ' ַו ׁש  ֹו ַוִּתְבַער־ָּב  ַחר ַא ' ַו ע  ' ַוִּיְׁש י  ע ְּבָאְז ים  ְנ י ָהָע ְּכִמְת (א) וְַי

ּוא ֹום ַה ם־ַהָּמ א ׁשֵֽ ע ָהאֵֽׁש: (ג) וִַּיְק ' ַוִּתְׁש ל מֶֹׁש ֶאל־ ה וִַּיְתַּפ ם ֶאל־ֹמ ק ָה הַַּֽמֲחנֶֽה: (ב) וִַּיְצ
ל י ִיְׂשָר ם ְּב ּו  בּו וִַּיְב ה וַָּי ּו ַּתֲא ֹו ִהְתַא ר ְּבִקְר ׁש ֽה': (ד) ְוהָֽאַסְפֻס ֲא ם  ה  ה ּכִֽי־ָבֲע ַּתְבֵע

ים ְוֵא ת ַהִּקֻּׁש ם  ִים ִח ל ְּבִמְצ ה ֲאֶׁשר־נֹא ְרנ ֶאת־ַהָּד ר: (ה) ָז נּו ָּבׂשָֽ י ַיֲאִכ ּו  אְמ ַו
ן ֵעינֵֽינּו: (ז) י ֶאל־ַה ל ִּבְל ין  ה  נּו ְיֵב ה ַנְפ ים ְוֶאת־ַהּׁשּומִֽים: (ו) ְוַע יר ְוֶאת־ַהְּבָצ ים ְוֶאת־ֶהָח הֲָֽאַבִּט

ה ּוִבְּׁשל ֹו ָדכ ַּבְּמֹד ִים  נּו ָבֵר ּו ְוָט ם ְולְָֽק ין ַהְּבדַֹֽלח: (ח) ָׁשט ָה ֹו ְּכ ּוא ְוֵעי ד  ן ִּכְזַרע־ ְוַה
ן ד ַה ְיָלה ֵי ה  ל ַעל־הַַּֽמֲח ֶדת ַה ֶמן: (ט) ּוְב ד ַהּׁשָֽ ַעם ְל ֹו ְּכ ה ַטְע ֹות ְוָה ֹו ֻע ּו ֹא ּור ְוָע ַּבָּפ

ה רָֽע: י ֹמ ד ּוְבֵעי ' ְמ ף  ֹו ַוּיִַֽחר־ ַתח ָאֳה יׁש ְל יו  ם ּבֶֹכ ְלִמְׁשְּפֹח ה ֶאת־ָה ע ֹמ ָעלָֽיו: (י) וִַּיְׁש

6.    במדבר פרשת בהעלותך פרק יב:ה-י

א אֶמר ִׁשְמעּו־ ּו ְׁשֵניהֶֽם: (ו) ַו ם וֵַּיְצ ן ּוִמְר ֶהל וִַּיְקָר ַאֲה ַתח ָה ד  ן וַַּֽיֲע ּוד ָע ' ְּבַע ֶרד  (ה) ַו

י ה ְּבָכל־ֵּבי י ֹמ ן ַעְב ֹום ֲאַדֶּבר־ּֽבֹו: (ז) לֹא־ ע ַּבֲח יו ֶאְתַו ' ַּבַּמְרָא ֵא ם  יֲא י ִאם־יְִֽהֶי ְנ ְדָב
ר ם ְלַד א ְיֵרא ּו  יט ּוַמ ' ַי ת  ת ּוְתֻמ א ְבִחי ֹו ּוַמְרֶא ְו ה ֲאַדֶּבר־ ה ֶאל־ ן ֽהּוא: (ח)  ֶנֱא
ֶפן ֶלג ַו ַעת ַּכ ם ְמֹצ ה ִמְר ֶהל ְוִה ל ָה ר ֵמ ן  ם וֵַּילְַֽך: (י) ְוֶהָע  ' ף  ה: (ט) ַוּיִַֽחר־ י ְבמֹׁשֶֽ ְּבַעְב

ה ְמצֹרַָֽעת: ם ְוִה ן ֶאל־ִמְר ַאֲה

7.    במדבר פרשת בלק פרק כה פסוק ג, 

' ְּבִיְׂשָראֵֽל: ף  ֹור וַּיִַֽחר־ ַעל ְּפ ל ְל ֶמד ִיְׂשָר (ג) וִַּי

8.    במדבר פרשת מטות פרק לב פסוק ו - יא, ו-יא

ּון ָּמה ְתִני ְׁשבּו פֹֽה: (ז) ְו ם  ה ְוַא א ַלִּמְלָח ם ָי ן ַהַֽאֵחי י ְראּו ד ְוִלְב ה ִלְבֵני־ אֶמר ֹמ (ו) ַו
ׁש ם ִמָּק י ֹא ם ְּבָׁשְל ּו ֲאבֵֹתי ה ָע ם ֽה': (ח)  ן ָל ֶרץ ֲאֶׁשר־ָנ ל מֲֵֽעֹב ֶאל־ָה י ִיְׂשָר ב ְּב ֶאת־

ל י ִיְׂשָר ב ְּב יאּו ֶאת־ ֶרץ וַָּי ֹול וִַּיְרא ֶאת־ָה ַחל ֶאְׁש ּו ַעד־ ֹות ֶאת־ָהָֽאֶרץ: (ט) וַַּֽיֲע ַע ִלְר ַּבְר
ע ֵלאמֹֽר: (יא) ִאם־ִיְרא ּוא וִַּיָּׁש ֹום ַה ' ַּב ף  ם ֽה': (י) ַוּיִַֽחר־ ן ָל ֶרץ ֲאֶׁשר־ָנ ְלִבְלִּתי־ֹב ֶאל־ָה

ב ק ּֽוְלַיֲע ם ְלִיְצ ְעִּתי ְלַאְבָר ר ִנְׁש ה ֲא ת ָהֲאָד ְעָלה  ים ָׁשָנ ָו ן ֶעְׂש ִים ִמ ים ִמִּמְצ ים ָהֹע ָהֲאָנ
ּו ַאֲחרָֽי: י לֹא־ִמְל

9.    דברים פרשת נצבים פרק כט פסוק כה - כו, 

ק ָלהֶֽם: א ָח ּום ְו ר לֹֽא־ְיָד ם ֱאלִֹהי ֲא ּו ָל ים וַּיְִֽׁשַּתֲח ים ֲאֵח ּו ַוּיַַֽעְבד ֱאֹל (כה) וֵַּיְל

ֶפר ַהּזֶֽה: ה ַּב ה ַהְּכתּו י ֶאת־ָּכל־ַהְּקָל יא ָע וא ְלָה ֶרץ ַה ' ָּב ף  (כו) ַוּיִַֽחר־

10.במדבר פרשת שלח פרק יד פסוק י-יא

י ִיְׂשָראֵֽל: פ (יא) ד אֶֽל־ָּכל־ְּב ֶהל מֹו ' ִנְרָא ְּב ֹוד  ים ּוְכ ם ָּבֲאָב ֹום ֹא ה ִלְר ֵע (י) וַּיֹֽאְמר ָּכל־
יִתי ר ָע ֹות ֲא י ְּבֹכ הָֹֽא ינּו  ָנ לֹא־ַיֲא ה ְוַעד־ ם ַה ִני ָה ָנה יְַנֲא ה ַעד־ ' ֶאל־ֹמ אֶמר  ַו

ְּבִקְרּֽבֹו:

11.במדבר פרשת חקת פרק כ פסוק ז - יג, 
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ם יָך ְוִדַּבְר ן ָא ל ֶאת־ָהֵעָד ַאָּת ְוַאֲה ה ְוַהְק ח ֶאת־ַהַּמ ה ֵּלאמֹֽר: (ח)  ' ֶאל־ֹמ ר  (ז) וְַיַד
ח ה ְוֶאת־ְּבִעירָֽם: (ט) ַוִּי ַלע ְוִהְׁשִקי ֶאת־ָהֵע ִי ִמן־ַה ם  יו ְוהֹוֵצא ָל ן ֵמי ם וְָנ ַלע ְלֵעיֵני ֶאל־ַה

ם אֶמר ָל ַלע ַו י ַה ל ֶאל־ְּפ ן ֶאת־ַהָּק ה ְוַאֲה לּו ֹמ ר ִצּוָֽהּו: (י) וַַּיְק ' ַּכֲא י  ה ִמִּלְפ ה ֶאת־ַהַּמ ֹמ
הּו ַלע ְּבַמ ְך ֶאת־ַה ֹו ַו ה ֶאת־ָי ֶרם ֹמ ם מִָֽים: (יא) ַו יא ָל ה נֹו ַלע ַה ים ֲהִמן־ַה ִׁשְמעּו־ָנ ַהֹּמ

ַען ה ְואֶֽל־ַאֲהֹר  ' ֶאל־ֹמ אֶמר  ה ּוְבִעירָֽם: ס (יב) ַו ְׁשְּת ָהֵע ים ַו ִים ַר ִים וֵַּיְצא  ַּפֲע
ֶרץ ה ֶאל־ָה ל ַה יא ֶאת־ַהָּק א ָת ן  ל ָל י ִיְׂשָר י ְּב ִני ְלֵעי ְקִּדי י ְל ם  לֹא־ֶהֱאַמְנ

ׁש ּבָֽם: ס ' ַוִּיָּק ל ֶאת־ ּו ְבנֵֽי־ִיְׂשָר ה ֲאֶׁשר־ָר י ְמִרי ָּמה  ִּתי ָלהֶֽם: (יג)  ֲאֶׁשר־ָנ

12.בכור שור שמות פרשת שמות פרק ד פסוק א

כי יאמרו לא נראה אליך ה': אפילו כשאומר להם שמך, יאמרו אתה היית יודע שמו של הקדוש ברוך הוא, אבל לא נראה
אליך, ועשה שלשה אותות, בתחילה נחש, לפי שהיו ישראל בעמל וביגיעה, וכל עמל ויגיעה של עולם, הנחש גרם,

, ורמז להם כי על היגיעה שלהם נגלה, ואחר כך נגע צרעת, כי בשביל יגיעם יביא נגעים כדכתיב "בזעת אפך תאכל לחם"
, לפי שדרך הנגעים לבא על ידי הסגר ולילך על ידי הסגר, על פרעה ביד משה. ומה שאמר לו "הבא [נא] ידך בחיקך"

. ואחר כך דם, כי ישפוך דם על מצרים בשביל ישראל, במכת כמו שמפורש בפרשת נגעים "והסגיר הכהן את הנתק וגו'"
בכורות, ובים.

13.מדרש אגדה (בובר) שמות פרשת שמות פרק ד פסוק א

[א] והן לא יאמינו לי. אמר לו הקדוש ברוך הוא מזה בידך, וכי לא היה הקדוש ברוך הוא יודע מה היה בידו, ועוד למה

נהפך לנחש, אלא אמר לו הקדוש ברוך הוא תפסת בידך מידת נחש הקדמוני שהוציא דבה ונלקה בצרעת, אף אתה שאמרת
והם לא יאמינו לי, והם מאמינים בני מאמינים, מאמינים [דכתיב] ויאמן העם וישמעו וגו' (פסוק לא) בני מאמינים דכתיב

והאמין בה' ויחשבה וגו' (בראשית טו ו), ולפי שהוצאת עליהם דיבה, תלקה בצרעת:

14.במדבר פרשת חקת פרק כא פסוק ד - ט, 

ם ר ָה ם ַּבּדֶָֽרְך: (ה) וְַיַד ר נֶֶֽפׁש־ָה ֹום ַוִּתְק ֶרץ ֱא ב ֶאת־ ּוף ִלְס ֶרְך ַים־ ר ָהָה  ּו ֵמ (ד) וִַּיְס

ֶחם ָצה ַּב נּו  ִים וְַנְפ ין  ֶח ְו ין  י  ר  ּות ַּבִּמְד ִים ָל נ ִמִּמְצ ה הֱֶֽעִלי ּבֵֽאלִֹהי ּוְבמֶֹׁש ָל
ב ִמִּיְׂשָראֵֽל: (ז) וַָּיֹב ָמת ַעם־ ם ַו ּו ֶאת־ָה ים וַֽיְַנְּׁש ים ַהְּׂשָר ת ַהְּנָח ם  ' ָּב ח  ַהְּקלֹקֵֽל: (ו) וְַיַׁש

ל ׁש וִַּיְתַּפ ינּו ֶאת־ַהָּנ ר ֵמָע ' וְָי ְך ִהְתַּפֵּל ֶאל־ ' ָו ְרנּו בַֽ אנּו ּכִֽי־ִד ּו ָח ה וַּיֹאְמ ם ֶאל־ֹמ ָה
ֹו ה ֹא ּוְך ְוָר ס ְוָהָי ָּכל־ַהָּנ ֹו ַעל־ ים ֹא ף ְו ה ְל ָׂש ה ֲע ' ֶאל־ֹמ אֶמר  ד ָהעָֽם: (ח) ַו ה ְּב ֹמ

ׁש יט ֶאל־ְנ יׁש ְוִה ְך ַהָּנָח ֶאת־ ה ִאם־ָנ ס ְוָה הּו ַעל־ַה ֶׁשת וְַיִׂש ׁש ְנ ַעׂש מֶֹׁש ְנ ָוחָֽי: (ט) ַו
ֶׁשת ָוחָֽי: ַהְּנ

15.תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף כט עמוד א משנה מסכת ראש השנה פרק ג:ח

משנה ְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר ָיִרים מֶׁשה ָידֹו ְוָגַבר ִיְׂשָרֵאל וגו', (שמות יז) ְוִכי ָיָדיו ֶׁשל מֶׁשה עֹוׂשֹות ִמְלָחָמה אֹו ׁשֹוְברֹות ִמְלָחָמה. ֶאָּלא
לֹוַמר ָלְך, ָּכל ְזַמן ֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל ִמְסַּתְּכִלים ְּכַלֵּפי ַמְעָלה ּוְמַׁשְעְּבִדין ֶאת ִלָּבם ַלֲאִביֶהם ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָהיּו ִמְתַּגְּבִרים. ְוִאם ָלאו, ָהיּו
נֹוְפִלין. ַּכּיֹוֵצא ַבָּדָבר ַאָּתה אֹוֵמר, (במדבר כא) ֲעֵׂשה ְלָך ָׂשָרף ְוִׂשים אֹתֹו ַעל ֵנס, ְוָהָיה ָּכל ַהָּנׁשּוְך ְוָרָאה אֹתֹו ָוָחי. ְוִכי ָנָחׁש

ֵמִמית, אֹו ָנָחׁש ְמַחֶּיה. ֶאָּלא, ִּבְזַמן ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ִמְסַּתְּכִלין ְּכַלֵּפי ַמְעָלה ּוְמַׁשְעְּבִדין ֶאת ִלָּבם ַלֲאִביֶהן ֶׁשַּבָּׁשַמִים,
ָהיּו ִמְתַרְּפִאים, ְוִאם ָלאו, ָהיּו ִנּמֹוִקים.

16.שמות פרשת בשלח פרק יז פסוק ד - טז, 

ה ֲעֹב ' ֶאל־ֹמ אֶמר  ט ּוְסָקלִֻֽני: (ה) ַו ֹוד ְמ ה  ם ַה ה ָל ה ֶאֱע ר  ' ֵלא ק מֶֹׁש ֶאל־ (ד) וִַּיְצ

י עֵֹמ ח ְּבָיְד ְוָהלְָֽכָּת: (ו) ִהְנ ר  יָת ּב ֶאת־ַהְי ר ִה ל ּוַמְּט ֲא י ִיְׂשָר ח ִאְּת ִמִּזְק ם ְו י ָה ִלְפ
י י ִזְק ה ְלֵעי ַעׂש ֵּכ ֹמ ם ַו ה ָה ִים ְוָׁש ּנּו  ּו ִמ ּור וְָיְצ יָת ַב ם׀ עַֽל־ַהּצּו ְּבחֵֹר ְוִה יָך  ְלָפ
' ׁש  ר ֲה ' ֵלא ם ֶאת־ ל ַנֹּס ל ְו י ִיְׂשָר יב׀ ְּב ה ַעל־ ה ּוְמִרי ֹום ַמ ם ַהָּמ ִיְׂשָראֵֽל: (ז) וִַּיְקָר 

1

2

3



5/12

נּו ה ֶאל־ְיהֹו ְּבַחר־ אֶמר ֹמ ל ִּבְרִפידִֽם: (ט) ַו ֶחם ִעם־ִיְׂשָר ק וִַּי א ֲעָמ נּו ִאם־ָֽאִין: פ (ח) וַָּי ְּבִקְר
ַע ַעׂש ְיהֹו ים ְּבָידִֽי: (י) ַו ה ָהֱאֹל ה ּוַמ אׁש ַהִּגְב י ִנָּצ ַעל־ ר ָאֹנ ק ָמ ם ַּבֲעָמ א ִהָּל ים ְו ֲאָנ
ים ר ָי ה ַּכֲא אׁש ַהִּגְבעָֽה: (יא) ְוָה ּו  ּור ָע ן ְו ק ּומֶֹׁש ַאֲה ם ַּבֲעָמ ה ְלִהָּל ר ָֽאַמר־ל ֹמ ַּכֲא

יו ימּו ַתְח ֶבן וַָּי ים וִַּיְקחּו־ י מֶֹׁש ְּכֵב ר ֲעָמלֵֽק: (יב) וִי ֹו ְוָג יַח ָי ר ָי ל ְוַכֲא ר ִיְׂשָר ֹו ְוָג ה ָי ֹמ
ֶמׁש: (יג) א ַהּׁשָֽ ה ַעד־ יו ֱאמּו י ָי ד ַוְי ה ֶא ה ֶאָח ּוִמ יו ִמ ּו ְבָי ּור ּתְָֽמ ן ְו יָה ְוַאֲה ֶׁשב ָע ַו
ים ֶפר ְו את ִזָּכרֹו ַּב ב  ה ְּכ ' ֶאל־ֹמ אֶמר  ֹו ְלִפי־חֶָֽרב: פ (יד) ַו ק ְוֶאת־ַע ַע ֶאת־ֲעָמ ׁש ְיהֹו וַַּיֲח
'׀ ֹו  א ְׁש ַח וִַּיְק ה ִמְז ֶבן ֹמ ַחת ַהָּׁשמִָֽים: (טו) ַו ק ִמ ֶכר ֲעָמ ה ֶאְמֶח ֶאת־ ַע ּכִֽי־ָמ י ְיהֹו ְּבָאְז

ר ּדֹֽר: פ ק ִמ ' ּבֲַֽעָמ ה ַל ּה ִמְלָח ס  אֶמר ּכִֽי־ָי ַעל־ ִנּסִֽי: (טז) ַו

17.שמות רבה (וילנא) פרשת שמות פרשה ג סימן טז

וַּיֹאֶמר ִּבי ֲאדָֹני ְׁשַלח ָנא ְּבַיד ִּתְׁשָלח, ָאַמר ַרִּבי ִחָּיא ַהָּגדֹול, ָאַמר ְלָפָניו ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ִּבי ַאָּתה רֹוֶצה ִלְגאֹל ָּבָניו ֶׁשל ַאְבָרָהם
ֶׁשָעָׂשה אֹוְתָך ָאדֹון ַעל ָּכל ְּבִרּיֹוֶתיָך, ְׁשַלח ָנא ְּבַיד ִּתְׁשָלח, ָאַמר ְלָפָניו ֵאיֶזה ָחִביב ְלָאָדם, ֶּבן ָאִחיו אֹו ֶּבן ְּבנֹו, ֱהוֵי אֹוֵמר ֶּבן ְּבנֹו,

ְּכֶׁשִּבַּקְׁשָּת ְלַהִּציל ֶאת לֹוט ֶּבן ֲאִחי ַאְבָרָהם, ְּבַיד ַהַּמְלָאִכים ָׁשַלְחָּת ְלַהִּצילֹו, ָּבָניו ֶׁשל ַאְבָרָהם ֶׁשֵהם ִׁשִּׁשים ִרּבֹוא, ְּבָיִדי ַאָּתה
ְמַׁשֵּלַח ְלַהִּציָלם, ְׁשַלח ְּבַיד ַהַּמְלָאִכים ֶׁשַאָּתה ָרִגיל ִלְׁשלַֹח. ָּדָבר ַאֵחר, ָהָגר ַהִּמְצִרית ֲחִמָּׁשה ַמְלָאִכים ָׁשַלְחָּת ֶאְצָלּה, ְלִׁשִּׁשים
ִרּבֹוא ָּבֶניָה ֶׁשל ָׂשָרה, ְּבָיִדי ַאָּתה ְמַׁשֵּלַח ְלַהִּציָלן. ְוַרָּבָנן ָאְמֵרי ָסבּור ַאָּתה ֶׁשָהָיה ְמַעֵּכב מֶׁשה ֵליֵלְך, ֵאינֹו ֵכן, ֶאָּלא ִּכְמַכֵּבד

ְלַאֲהרֹן, ֶׁשָהָיה מֶׁשה אֹוֵמר ַעד ֶׁשלֹא ָעַמְדִּתי ָהָיה ַאֲהרֹן ָאִחי ִמְתַנֵּבא ָלֶהם ְּבִמְצַרִים ְׁשמִֹנים ָׁשָנה, הּוא ֶׁשָּכַתב (יחזקאל כ,
ה): ָוִאָּוַדע ָלֶהם ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים. ּוִמַּניִן ֶׁשַאֲהרֹן ָהָיה ִמְתַנֵּבא, ֶׁשֵּכן הּוא אֹוֵמר (שמואל א ב, כז כח): וַָּיבֹא ִאיׁש ָהֱאלִֹהים ֶאל ֵעִלי

וַּיֹאֶמר ֵאָליו ּכֹה ָאַמר ה' ֲהִנְגלֹה ִנְגֵליִתי ֶאל ֵּבית ָאִביָך ִּבְהיֹוָתם ְּבִמְצַרִים ְלֵבית ַּפְרעֹה ּוָבחֹר אֹתֹו ִמּכֹל ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ִלי
ְלכֵֹהן, ָאַמר מֶׁשה ַעְכָׁשו ֶאָּכֵנס ִּבְתחּומֹו ֶׁשל ָאִחי ְוִיְהֶיה ֵמֵצר, ִּבְׁשִביל ָּכְך לֹא ָהָיה ְמַבֵּקׁש ֵליֵלְך, ִמָּיד: ַוִּיַחר ַאף ה'

ְּבמֶׁשה.

18.ספר מי השילוח - פרשת שמות

והשלשה מופתים רומזים על שלשה מכשולים שהי' להם לישראל, מופת המטה היה נגד שהלינו בפרשת חקת וידבר העם
באלקים ובמשה כו'. ונפשנו קצה כו'. וישלח ה' בעם את הנחשים וכו', ועל זה היה תיקן והיה כל הנשוך והביט אל נחש

הנחושת וחי ולפיכך גם כאן חזר הנחש למטה, ונגד המופת השני הבא נא ידך כו', הי' נגד שדברו מרים ואהרן במשה, וגם
ע"ז הי' תיקן ולפיכך גם זה חזר, והמופת השלישי ולקחת ממימי היאור והיה לדם כו', זה היה נגד מי מריבה שנראה לעין

כי לא נתקן, וע"ז גם כאן לא מצינו שיחזור הדם למים:

19.משלי פרק ל פסוק יח - כ, יח-כ

י ׁש ֲע ֶרְך ָנ ֶׁשר׀ ַּבָּׁשַמִי  ֶרְך ַה א ְיַדְעּתִֽים: (יט)  ה  ַאְרָּב ִּני  ּו ִמ ָּמה ִנְפְל ה  (יח) ְׁשֹל
ְכָלה ֶפת  ה ְמ ֶרְך ִא ן׀  ֶבר ְּבַעְלמָֽה: (כ)  ֶרְך  ם ְו ה ְבֶלב־ ּור ּדֶֶֽרְך־ֳאִנ

ְלִּתי ָֽאוֶן:  ה לֹֽא־ָפ ָאְמ יָה  ֲחָתה  ּו

20.ספר קהלת יעקב - ערך נח

 נחש זה בבל, בראשית רבה פרשה מ"ד (אות י"ז), ויקרא רבה פרשה י"ג (אות ה'), יש ב' בחינת צור ונחש, כמו שאמר
(משלי ל' י"ט) דרך נחש על צור, ולהמשיך מבחינת צור הוא על ידי מעשה, ומבחינת נחש על ידי דיבור, כן הוא בזוהר

חדש (בשלח) דף ל"ח ע"א, וז"ל ותנינן צור למיעבד ונחש למללא, וזהו חטא משה רבינו ע"ה במי מריבה שהשם יתברך
היה רצה להשלים דרגא דנחש על ידי הדיבור, ומשה הכה את הסלע בחינת עובדא בחינת צור ולא אשתלים בנחש:

21.זהר מנוקד/תרגום/ חלק ב דף סד/א

ַּתְנָיא ָאַמר ַרִּבי יֹוִסי ָּגִליף ֲהָוה חּוְטָרא ִמְּתֵרין ִסְטִרין ִמְׁשָּמא ַקִּדיָׁשא, ַחד ִסְטָרא ְּדַרֲחֵמי ְוִדיָנא ְּבַאְתוָון ְּגִליָפן, ְוַחד ְסָטר ִדיָנא
ְּבִדיָנא ָנָחׁש ֲעֵלי צּור. ָּתא ֲחזֵי ְּכִתיב (שמות י"ד) ְוַאָּתה ַהֵרם ֵאת ָמֶטָך ּוְנֵטה ֵאת ָיְדָך ַעל ַהָּים. ַמאי ּוְנֵטה, ְּכלֹוַמר ְנֵטה ְּבָחד
ִּגיָסא ִּדְגִליָפא ְּבַרֲחֵמי ְוִדיָנא, ּוְכִתיב וֵַּיט מֶֹׁשה ֵאת ָידֹו ְוָלא ְּכִתיב וִַיְׁשַּלח מֶֹׁשה ֵאת ָידֹו. ְּכלֹוַמר, ַאְסֵטי ֵמָחד ִּגיָסא. ְוִאי ֵּתיָמא
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ְּדָּגִליף ֲהָוה ִמַּקְדָמת ְּדָנא ָנָחׁש ֲעֵלי צּור, ֶאָּלא ְּבַאָסָנא ִאְתְּגִליף ִּדְכִתיב (שמותד) וַָיְׁשִליֵכהּו ַאְרָצה וְַיִהי ְלָנָחׁש, ְּבַהִהיא ַׁשְעֵּתי
ִאְתְּגִליף ָנָחׁש ֲעֵלי צּור. 

 [ָׁשִנינּו, ָאַמר ַרִּבי יֹוִסי, ָחקּוק ָהָיה ַהַּמֶּטה ִמְּׁשֵני ְצָדִדים ֵמַהֵּׁשם ַהָּקדֹוׁש, ַצד ֶאָחד ֶׁשל ַרֲחִמים ְוִדין ְּבאֹוִתּיֹות ֲחקּוקֹות, ְוַצד ֶאָחד

ִּדין ְּבִדין - ָנָחׁש ֲעֵלי צּור. ּבֹא ְרֵאה, ָּכתּוב (שמותיד) ְוַאָּתה ָהֵרם ֶאת ַמְּטְך ּוְנֵטה ֶאת ָיְדְך ַעל ַהָּים. ַמהּו ּוְנֵטה? ְּכלֹוַמר, ַהֵּטה
ְּבַצד ֶאָחד ֶׁשָחקּוק ְּבַרֲחִמים ְוִדין, ְוָכתּוב וֵַּיט מֶֹׁשה ֶאת ָידֹו, ְולֹא ָכתּוב וִַּיְׁשַלח מֶֹׁשה ֶאת ָידֹו. ְּכלֹוַמר, ִהָּטה ִמַּצד ֶאָחד. ְוִאם ּתֹאַמר
ֶׁשָחקּוק ָהָיה ִמְּזַמן ַקְדמֹון ָנָחׁש ֲעֵלי צּור, ֶאָּלא ַּבְּסֶנה ֶנְחַקק, ֶׁשָּכתּוב (שמות ד) וַַּיְׁשִלֵכהּו ַאְרָצה וְַיִהי ְלָנָחׁש. ַּבָּׁשָעה ַהִהיא ֶנְחַקק

ָנָחׁש ֲעֵלי צּור.] 

ְוָּתא ֲחזֵי ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה ָּבָעא קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ִּדְׁשמֹוי ֲהוּו (דהוו) ְּגִליָפן ְּבחּוְטָרא ַיֲעִבידּו ָאָתאן, ְוַתְנָיא ְתֵרין ָאִתין ִאְתֲעִבידּו
ְּבַיָּמא ְּבַההּוא ְסָטר ְּדָסָטא מֶֹׁשה ְּבַרֲחֵמי ְוִדיָנא, ַּבָזע ַיָּמא ְלִיְׂשָרֵאל ְּבי"ב ְׁשִביִלין ְוָאִתיב ְּבִדיָנא ַעל ִמְצָרֵאי ְוַאְטָּבע ְלהֹון ִּבְתהֹוָמא.

ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, (שמות י"ד) וַָּיֶׁשב ה' ֲעֵליֶהם ֵאת ֵמי ַהָּים ְמַהִהיא ַׁשֲעָתא ָּבָעא ְלַאָּפָקא ַמָּיא. ָאַמר ֵליּה קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא
ַאְסֵטי חּוְטָרא ִמִּגיָסא אֹוֲחָרא ּוְתֵרין ָאָתאן ִאְתֲעִביד ֵּביּה, ְּכָמה ְּדִאְתֲעִביד ִמִסְטָרא אֹוֲחָרא, ַחד ַאת ָהָכא ְוַחד ַאת ִּבְמִריָבה. ֲאָבל

ַהְׁשָּתא, (שמות י"ז) ְוִהִּכיָת ַּבצּור, ְּבַאן צּור, ְּבַהאי צּור, ְוָסִליק ָנָחׁש ִּדְלִזְמָנא ַאֲחָרא. ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר ַמאי ִּדְכִתיב (במדבר כ)
ַקח ֵאת ַהָּמֶּטה ְוַהְקֵהל ֵאת ָהֵעָדה ַאָּתה ְוַאֲהרֹן ָאִחיָך ְוִדַּבְרֶּתם. ָמהּו ְוִדַּבְרֶּתם. 

 [ּובֹא ְרֵאה, ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה, ָרָצה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶׁשְּׁשמֹוָתיו ֶׁשָהיּו ֲחקּוִקים ַּבַּמֶּטה ַיֲעׂשּו ָהאֹותֹות, ְוָלַמְדנּו, ְׁשֵני אֹותֹות

ַנֲעׂשּו ַבָּים. ַּבַּצד ַההּוא ֶׁשִהָּטה מֶֹׁשה ְּבַרֲחִמים ְוִדין ָקַרע ַהָּים ְלִיְׂשָרֵאל ִּבְׁשֵנים ָעָׂשר ְׁשִביִלים, ְוֵהִׁשיב ַּבִּדין ַעל ַהִּמְצִרים ְוִהְטִּביַע
אֹוָתם ַּבְּתהֹום. ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב (שם יד) וַָּיֶׁשב ה' ֲעֵליֶהם ֶאת ֵמי ַהָּים. ֵמאֹוָתּה ָׁשָעה ָרָצה ְלהֹוִציא ַמִים. ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא:

ַהֵּטה ַהַּמֶּטה ִמַּצד ַאֵחר ּוְׁשֵני אֹותֹות ַּתֲעֶׂשה ּבֹו, ְּכמֹו ֶׁשַּנֲעָׂשה ֵמַהַּצד ָהַאֵחר, אֹות ֶאָחד ָּכאן ְואֹות ֶאָחד ִּבְמִריָבה. ֲאָבל ַעָּתה -
(שמות יז) ְוִהִּכיָת ַבּצּור. ְּבֵאיֶזה צּור? ְּבֶזה ַהּצּור, וְַיֲעֶלה ָנָחׁש ֶׁשל ְזַמן ַאֵחר. ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר, ַמהּו ֶׁשָּכתּוב (במדבר כ) ַקח

ֶאת ַהַּמֶּטה ְוַהְקֵהל ֶאת ָהֵעָדה ַאָּתה ְוַאֲהרֹן ָאִחיְך ְוִדַּבְרֶּתם? ַמהּו ְוִדַּבְרֶּתם?] 

ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר ָמִני ֵליּה ַעל ָנָחׁש ְּדָהא ִאְתֲעִביד ַּבצּור. ַהְׁשָּתא ָּבֵעי ְּדִאְתֲעִביד ְּבָנָחׁש ְלַאְׁשָלָמא ֶׁשמֹוי ְדקּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא
ְּבִאֵּלין ָאִתין, ַמְׁשַמע ִּדְכִתיב ְוִדַּבְרֶּתם ּוְכִתיב (במדבר כ"א) וְַיַדֵּבר ַהֲעם ְּבֱאלִֹהים ּוְּבמֶֹׁשה. ָמה ְּכִתיב ַּבְתֵריּה, וְַיַׁשַּלח ה' ַּבָעם

ֵאת ַהְנָחִׁשים ַהְׂשָרִפים ְוגֹו'. ָמה ָנָחׁש ֵחיֵליּה ְּבפּוֵמיּה, אּוף ָהָכא ְּבפּוָמא ּומֶֹׁשה ָלא ֲעָבד ָהִכי, ֶאָּלא ִהָּכה, ָמָחא ְוָלא ַאְׁשִלים ְׁשָּמא,
ֶאָּלא ָחַזר ְּבַקְדִמיָתא (כקדמיתא) ִּבְׁשָמא ְּדצּור ְוָׁשַבק ְׁשָּמא ְדָנָחׁש. ֲהָדא הּוא ִּדְכִתיב וַַּיְך, ְוָלא ְּכִתיב וְַיַדֵּבר, ְּכָמה ְּדִאְתְּפַקד,

ְוִדַּבְרֶּתם. ְּדָתֵניָנן צּור ְלֶמְעַּבד, וְָנָחׁש ְלַמְּלָלא. (במדבר כ) וַַּיְך ֵאת ַהֶּסַלע ְּבַמֵּטהּו ַּפֲעָמִים, ַחד ְּדָעַבר ְוַחד ַהְׁשָּתא. 

  [ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר, ִצָּוה אֹותֹו ַעל ַהָּנָחׁש, ֶׁשֲהֵרי ַנֲעָׂשה ַבּצּור. ַעָּתה ָצִריְך ֶׁשַּיֲעֶׂשה ַבָּנָחׁש ְלַהְׁשִלים ְׁשמֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש

ָּברּוְך הּוא ְּבֵאּלּו ָהאֹותֹות, ַמְׁשָמע ֶׁשָּכתּוב ְוִדַּבְרֶּתם, ְוָכתּוב (שם כא) וְַיַדֵּבר ָהָעם ֵּבאלִֹהים ּוְבמֶֹׁשה. ַמה ָּכתּוב ַאֲחָריו? ַוְיַׁשַּלח
ה' ָּבָעם ֵאת ַהְּנָחִׁשים ַהְּשָרִפים ְוגֹו'. ַמה ָּנָחׁש ּכֹחֹו ְּבִפיו, ַאף ָּכאן ְּבִפיו. ּומֶֹׁשה לֹא ָעָׂשה ָּכְך, ֶאָּלא ִהָּכה, ִהָּכה ְולֹא
ִהְׁשִלים ַהֵּׁשם, ֶאָּלא ָחַזר ְּכָבִראׁשֹוָנה ַּבֵּׁשם ֶׁשל צּור ְוָעַזב ֵׁשם ֶׁשל ָנָחׁש. ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב וַַּיְך, ְולֹא ָכתּוב וְַיַדֵּבר, ְּכמֹו ֶׁשִּנְצַטָּוה

- ְוִדַּבְרֶּתם. ֶׁשָּׁשִנינּו, צּור ַלֲעׂשֹות, ְוָנָחׁש ְלַדֵּבר. (שם כ) וַַּיְך ֶאת ַהֶּסַלע ְּבַמֵּטהּו ַּפֲעָמִים. ֶאָחד ֶׁשָעַבר ְוֶאָחד ַעָּתה.

ַּתְנָיא ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֵּביּה ַׁשֲעָתא ִאְׁשָּתַאר ְׁשָּמא, ְּכּלֹוָמר ְּדָלא ִאְׁשְּתִלים ְּבַההּוא אֹות ְּדָׁשִביק מֶֹׁשה ָנָחׁש ְוָלא ִאְׁשְּתִלים ָּכל
ְׁשָּמא, ְּדָהא ְּבָחד ִּגיָסא ִאְׁשְּתִלים. ְּבַיָּמא ִמִּגיָסא אֹוֲחָרא, ָׁשֵרי ַּבצּור ְוָלא ִאְׁשְּתִלים ְּבָנָחׁש. ָאַמר ֵליּה קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא, ֲעַבְדְּת
ְּדָׁשֵרי ְׁשִמי ְוָלא ִאְׁשְּתִלים ְלֶמְעַּבד ַאְתוָון, אּוף ַאְת ָׁשִרית, ְוָלא ִּתְׁשְתִלים. (במדבר כ) ַלֵכן לא ַתִביאּו, ָׁשִרית ְלַאָּפָקא לֹון, ְוָלא

ִּתְׁשְתִלים ְלָאָעָלא לֹון ְלַאְרָעא. ַלֵכן לֹא ַּתִביאּו, ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר ָיַדע ִלָּבא ְּדמֶֹׁשה ְּבַקְדִמיָתא, ְּדָדִחיל ַּכד ָחָמא ָנָחׁש. ִּדְכִתיב
(שמות ד') וַּיָָנס מֶֹׁשה ִמְּפֵני ִלָּבא, ָחָמא ְוָלא ָיַדע. 

  [ָׁשִנינּו, ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר, ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ִנְׁשַאר ַהֵּׁשם, ְּכלֹוַמר ֶׁשּלֹא ִנְׁשַלם ָּבאֹות ַההּוא, ֶׁשָעַזב מֶֹׁשה ַהָּנָחׁש ְולֹא ִנְׁשַלם

ָּכל ַהֵּׁשם, ֶׁשֲהֵרי ְּבַצד ֶאָחד ִנְׁשָלם. ַּבָּים ִמַּצד ַאֵחר. ִהְתִחיל ַּבּצּור ְולֹא ִנְׁשַלם ַּבָּנָחׁש. ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: ָעִׂשיָת
ֶׁשִהְתִחיל ְׁשִמי ְולֹא ִנְׁשַלם ַלֲעׂשֹות אֹותֹות, ַאף ַאָּתה ַתְתִחיל ְולֹא ַתְׁשִלים. (במדבר כ) ָלֵכן לֹא ָתִביאּו, ִהְתַחְלָּת ְלהֹוִציא
אֹוָתם - ְולֹא ַתְׁשִלים ְלַהְכִניס אֹוָתם ָלָאֶרץ. ָלֵכן לֹא ָתִביאּו. ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר, ָיַדע ֵלב ֶׁשל מֶֹׁשה ָּבִראׁשֹוָנה, ֶׁשִהְתָיֵרא

ַּכֲאֶׁשר ָרָאה ַהָּנָחׁש,ֶׁשָּכתּוב (שמות ד) וַּיָָנס מֶֹׁשה ִמָּפָניו. ַהֵּלב ָרָאה ְולֹא ָיַדע.] 
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ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר ְּכִתיב (במדבר כ"א) וַַיֲעׂש מֶֹׁשה ָנָחׁש ְנחֶׁשת וְַיִׂשיֵמהּו ַעל ַהֵנס, ַעל ֵנס ָלא ְּכִתיב ֶאָּלא ַעל ַהִנס. ָּבָעא ְלַאְתָקָנא
ָמה ְּדַחֵסר. ָאַמר ֵליּה קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ְּכִתיב (במדבר כ"ז) ְלַהְקִּדיֵׁשִני ְּבַמִים, ְּבַמִים ְולֹא ְּבָדַבר ַאֵחר. ְּכֵׁשם ְׁשִהְתָחַלָּת ְּבַמִים,

ָּבֵעיָנא ְּדִיְׁשְּתִלים ִּבְׁשִמי ַהֵנס ְּבַמִים. ָאַמר ִרִּבי ֶאְלָעָזר ַאְתָרא ְּדַחֵסר ָלא ְׁשִלים ֲאָבל ַאְּת ַמִּגיד ִנָסא ֲחָדא (נ"א הכא). 

 [ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר, ָּכתּוב (במדבר כא) וַַּיַעׂש מֶֹׁשה ְנַחׁש ְנחֶֹׁשת וְַיִׂשֵמהּו ַעל ַהֵּנס. ַעל ֵנס לֹא ָכתּוב, ֶאָּלא ַעל ַהֵּנס. ָרָצה ְלַתֵּקן

ַמה ֶּׁשָחֵסר. ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ָּכתּוב (במדבר כז) ְלַהְקִּדיֵׁשִני ַבַּמִים, ַּבַּמִים ְולֹא ְבָדָבר ַאֵחר. ְּכֵׁשם ֶׁשִהְתַחְלָּת ְּבַמִים,
ְרצֹוִני ֶׁשִּיְׁשַּתֵּלם ִּבְׁשִמי ַהֵּנס ַּבַּמִים. ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר, ָמקֹום ֶׁשָחֵסר לֹא ָׁשֵלם, ֲאָבל ַאָּתה ַתְמִׁשיְך ֵנס ֶאָחד (כאן).]   

ָאַמר ַרִּבי ִיְצָחק ְּבָׁשָעה ְּדָאַמר קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא, (במדבר כ) ְלֵכן לא ַּתִביאּו. ָאַמר מֶֹׁשה, ַהאי ִחוְָיא ְלַתָקָלא ַעְלָמא הּוא. ָאַמר
ֵליּה מֶֹׁשה, ָלאו ָהִכי, ִּדיָנא ְלַחּיָיַבּיָיא ְוָחיִין ְלָמאֵרי ְקׁשֹוט, ְּבאֹוָתה ָׁשָעה ִּדְכִתיב (במדבר כ) ְוָרָאה אֹותֹו ָוַחי ָיַדע מֶֹׁשה ְּדָרָכיו
ְוִהְצִּדיק ַעָּליו ֵאת ַהִּדין. ָּפַתח ְוָאַמר, (דברים ל"ב) ַהצּור ַתִּמים ָּפָעלֹו, ָדא הּוא צּור ְּדַקָאַמִריָנן (דברים ל"ב) ֵאל ֱאמּוָנה ְוֵאין

ֲעֶול ִּדְכִתיב, ְוָרָאה אֹותֹו ָוַחי. ּוְכִתיב (שמואל ב' כ"ב) ָהֵאל ַתִּמים ַּדְרּכֹו. 

 [ָאַמר ַרִּבי ִיְצָחק, ְּבָׁשָעה ֶׁשָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא (במדברכ) ָלֵכן לֹא ָתִביאּו, ָאַמר מֶֹׁשה, ַהָּנָחׁש ַהֶּזה הּוא ְלַתָּקָלה ָּבעֹוָלם

ָהָיה. ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, לֹא ָּכְך - ִּדין ַלַחָּיִבים, ְוַחּיִים ְלַבֲעֵלי ָהֱאֶמת. ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ֶׁשָּכתּוב (במדבר כ) ְוָרָאה אֹתֹו ָוָחי,
ָיַדע מֶֹׁשה ְדָרָכיו ְוִהְצִּדיק ָעָליו ֶאת ַהִּדין. ָּפַתח ְוָאַמר, (דבריםלב) ַהּצּור ָּתִמים ָּפֳעלֹו. ֶזהּו ַהּצּור ֶׁשֲאַנְחנּו אֹוְמִרים (שם) ֵאל

ֱאמּוָנה ְוֵאין ָעֶול, ֶׁשָּכתּוב ְוָרָאה אֹתֹו ָוָחי, ְוָכתּוב (שמואל ב כב) ָהֵאל ָּתִמים ַּדְרּכֹו.] 

22.ספר אמרי אמת - פרשת חקת

עשה לך שרף ושים אותו על נס והיה כל הנשוך וגו' והביט אל נחש הנחשת וחי, במשנה בזמן שישראל מסתכלין כלפי
מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים היו מתרפאין, כ' כל הנשוך שכל הנשיכות והיסורים הם בכדי שיהיו מסתכלין

כלפי מעלה ויבואו על ידי זה ליראת שמים, בגמרא גדול הנהנה מיגיע כפו יותר מירא שמים וכו' יגיע כפיך כי תאכל
אשריך וטוב לך אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא וכו', אדם הראשון קודם החטא היה נהנה מיגיע כפו כדכתיב
לעבדה ולשמרה ולא הוצרך לנשיכות, יגיע כפיך היינו יראה עילאה יראת הרוממות, אולם אחר החטא הוצרך לעצות
והביט אל נחש הנחושת שזה יראת העונש, כתיב שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה, שמי שהוא למעלה מן הטבע

ומסתכל בחיות כל דבר רואה שכולו טוב, וכאן כ' והיה כל הנשוך והביט וגו', כי הנחש הכניס רגילות בהם שאף
בהסתכלות כלפי מעלה יכולין לבא לידי רגילות ולכן כתיב והביט שיהיה בכונה, איתא בתקו"ז מאן דקטיל ההוא חויא וכו'

יהבין ליה ברתא דמלכא דאיהי צלותא, וזה היה משה רבינו שהיה מיוחד לזה, שבתחילה כתיב וישלח ידו ויחזק בו ויהי
למטה בכפו, שעשה מכל הנשיכות חסד, מטה כלפי חסד, והביט אל נחש הנחשת וחי כמו שכתוב יראת ה' לחיים:

23.תלמוד בבלי מסכת נדרים דף לב עמוד א

(יא) שם ַּתְנָיא, ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ָקְרָחה אֹוֵמר, ְּגדֹוָלה ִמיָלה, ֶׁשָּכל ְזֻכּיֹות ֶׁשָעָׂשה מֶֹׁשה ַרֵּבנּו, לֹא ָעְמדּו לֹו ְּבָׁשָעה ֶׁשִּנְתַרֵּׁשל ִמן
ַהִּמיָלה, ֶׁשֶּנֱאַמר, (שמות ד) "וְַיִהי ַבֶּדֶרְך ַּבָּמלֹון, וִַּיְפְּגֵּׁשהּו ה' וְַיַבֵּקׁש ֲהִמיתֹו". ָאַמר ַרִּבי (יוסי), ַחס - ְוָׁשלֹום ֶׁשּמֶֹׁשה ִנְתַרֵּׁשל

ִמן ַהִּמיָלה, ֶאָּלא ָּכְך ָאַמר מֶֹׁשה, ָאמּול ְוֵאֵצא - ַסָּכָנה ִהיא, ִּדְכִתיב, (בראשית לד) "וְַיִהי ַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּבְהיֹוָתם ּכֲֹאִבים".
ָאמּול ְוֶאְׁשֶהה ְׁשלָֹׁשה ָיִמים - ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָאַמר ִלי, (שמות ד) "ֵלְך ֻׁשב ִמְצָרִים". ֶאָּלא ִמְּפֵני ָמה ֶנֱעַנׁש? [דף לב ע"א]

ִמְּפֵני ֶׁשִּנְתַעֵּסק ַּבָּמלֹון ְּתִחָּלה, ֶׁשֶּנֱאַמר, "וְַיִהי ַבֶּדֶרְך ַּבָּמלֹון". ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, לֹא ְלמֶֹׁשה ַרֵּבינּו ִבֵּקׁש ָׂשָטן
ַלֲהרֹוג, ֶאָּלא ְלאֹותֹו ִּתנֹוק, ֶׁשֶּנֱאַמר, (שמות ד) "ִּכי ֲחַתן ָּדִמים ַאָּתה ִלי", ֵצא ּוְרֵאה ִמי ָקרּוי ,ָחָתן'? מֶֹׁשה אֹו אֹותֹו ִּתינֹוק? ֱהוֵי
אֹוֵמר, ֶזה ַהִּתינֹוק. ָּדַרׁש ַרִּבי ְיהּוָדה ַּבר (זבינא) [ִּביְזָנא], ְּבָׁשָעה ֶׁשִּנְתַרֵּׁשל מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ִמן ַהִּמיָלה, ָּבאּו ַאף ְוֵחָמה ּוְבָלעּוהּו,
ְולֹא ִׁשְּירּו ִמֶּמּנּו ֶאָּלא ַרְגָליו. ִמָּיד (שם), "ַוִּתַּקח ִצּפָֹרה צֹר ַוִּתְכרֹת ֶאת ָעְרַלת ְּבָנּה ַוַּתַּגע ְלַרְגָליו ְוגֹו' וִַּיֶרף ִמֶּמּנּו". ְּבאֹוָתּה

ָׁשָעה ִּבֵּקׁש מֶֹׁשה ְלָהְרָגם, ֶׁשֶּנֱאַמר, (תהלים לז) "ֶהֶרף ֵמַאף ַוֲעזֹב ֵחָמה". וְֵיׁש אֹוְמִרים, ְל'ֵחָמה' ָהַרג, ֶׁשֶּנֱאַמר, (ישעיה כז)
"ֵחָמה ֵאין ִלי". ְוָהְּכִתיב, (דברים ט) "ִּכי יָגְֹרִּתי ִמְּפֵני ָהַאף ְוַהֵחָמה"? ְּתֵרי 'ֵחָמה' ֲהוּו. ְוִאי ָּבִעית ֵאיָמא, ּגּוְנָדא ְּדֵחָמה:

... ָאַמר (רבי לוי) [ַרִּבי], ָּכל ַהְמַנֵחׁש - לֹו ַנַחׁש, ֶׁשֶּנֱאַמר, (במדבר כג) "ִּכי לֹא ַנַחׁש ְּבַיֲעקֹב". ְוָהא ְּבָלֶמ"ד ָאֶל"ף ְּכִתיב?

ֶאָּלא ִמּׁשּום ,ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה'. ָּתִני ַאֲהָבה ְּבֵריּה ְּדַרִּבי זֵיָרא, ָּכל ָאָדם ֶׁשֵאינֹו ְמַנֵחׁש, ַמְכִניִסין אֹותֹו ִלְמִחיָצה ֶׁשֲאִפּלּו ַמְלֲאֵכי
ַהָּׁשֵרת ֵאיָנם ְיכֹוִלין ִלָּכֵנס ָלּה, ֶׁשֶּנֱאַמר, (שם) ["ִּכי לֹא ַנַחׁש ְּבַיֲעקֹב ְוגֹו'], ָּכֵעת ֵיָאֵמר ְלַיֲעקֹב ּוְלִיְׂשָרֵאל ַמה ָּפַעל ֵאל":
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24.שפתי כהן על בראשית פרק מד פסוק ח

 נחש, גימטריא משיח, 

25.+מפנקסו של הג"מ מרדכי אפרים המכונה ר' פישל סופר על במדבר

ואיתא בברכות ד' ע"ב מפני מה לא נאמר נו"ן באשרי מפני שיש בה מפלתן של שונאי ישראל אפ"ה חזר דוד וסמכן
ברה"ק סומך ה' לכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים, ובו יש רמז על שני הנוני"ן נ' כפופה ונו"ן פשוטה שהמה מרמזין על
נחש דטומאה כמו לויתן נחש בריח ונחש עקלתון, וגם יש נחש בקדושה משיח גמטרי' נח"ש, ודוד בן ישי נקרא ג"כ נחש

[רש"י ש"ב י"ז כ"ה וערד"ק שם]. והנה ידוע בקבלה איש מפי איש שהשם שהיה כתוב על מטה מרע"ה היה י'ה'ו',

ובתיבת נפש [במילואו] המה אותיות האמצעיות נו"ן פ"ה שי"ן, ואותיות אחרונות המה שני נוני"ן שרומזין על הנחש
דסטרא אחרא, אך ע"י שילוב שם הקדוש וי"ה המה ממותקים לנחש הקדוש, וזהו אם נפשו של אדם דבוקה בה' אלקים

שהוא יראה ואהבה והולך בדרך צדיקים הנ"ל, אבל ישראל בשעה הזאת שפגמו ביראת ה' ובאהבתו לכן כתיב ותקצר נפש
העם בדר"ך, דהיינו ע"י שפגמו בדרך צדיקים לא היו יכולים לשלב נפשם בשם הקדוש הכתוב על מטה של משה, ונעשה

נפשם קצרה בלי שילוב כנפש בהמה אשר אין לו אחיזה בשם הקדוש הנ"ל ונעשה מן השני נוני"ן נחשים כהנ"ל, ולכן
אמר ה' למשה עשה לך נחש ושים אותו על נ"ס ר"ל נ' ס' דהיינו שיסמוך הנו"ן לאות סמ"ך כנאמר סומך ה' לכל הנופלים

וזוקף לכל הכפופים שאם יש לאות נו"ן סמיכה בשם הקדוש אזי נהפוך לנחש הקדוש משיח בן דוד ובלצ"ג בב"א. וזה
שדרשו רבותינו במס' ר"ה וכי נחש ממית ונחש מחיה אלא בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין לבם לאביהם

שבשמים ואז יש להם אחיזה בשמו הקדוש לכן אין הנחש יכול להמיתם:

26.ספר פרי צדיק קונטרס עת האוכל - אות י

 היינו דהגם דיוסף היה המבשר לגאולת מצרים פקוד יפקוד וגו', בהיות הגאולה במדתו כנ"ל. מכל מקום לא נגאלו על ידי

אחד מזרעו וכמו שהיה טעות דבני אפרים שיצאו קודם זמנם. והגם דויקח משה וגו' כנ"ל ויהושע בן נון מאפרים נער לא
ימוש מתוך האהל ומכניס לארץ. מכל מקום עיקר גאולה על ידי משה שהוא עצם משיח כמו שאמרו ברעיא

מהימנא ואהרן שהם כהנים כמו שאמרו ז"ל גם על משה. כי על ידי לאכפייא לבד אי אפשר כלל הניצוח גמור כמו שאמרו
ז"ל בעוון מלא אפילו כו' וזהו עטיו של נחש, כי יצרא דעריות נקרא אכילה כמו שנאמר אכלה ומחתה פיה ויצרא דעבודה

זרה נתהוה על ידי הזוהמא דנחש. וישראל שעמדו על הר סיני פסקו זוהמתן ולא עבדו ישראל עבודה זרה אלא להתיר
עריות כמו שאמרו בסנהדרין. ואין אצלם רק יצרא דעריות שהוא שורש עטיו של נחש באכילה ועל זה אמרו לא ניתנה
תורה למלאכי השרת דעל זה נאמר יצר לב האדם רע מנעוריו. ואין עצה כלל בלאכפייא שאינו באפשרות כח אדם רק

בלאהפכא על ידי ספר תורת כהנים שיהיה אכילה כמו קרבנות:

27.ספר שיח יצחק חלק ב - ליקוטים ב

והרי נידון משה באש ובמים, בשני הדברים המבטלים כח החיים מן האדם, במים כשהושלך ליאור, ובאש נכוה
בפיו, שעי"ז נעשה כבד פה וכבד לשון, כמ"ש במ"ר פרשה א', בעת שנטל כתר פרעה מעל ראשו, ובחנו אותו בהביאם

לפניו קערה אחת של זהב, וקערה אחת של גחלים, ובא גבריאל ודחה ידו לקערה של גחלים, כמבואר שם, והיינו כי
בריאתו היה רוחני מחומר השמים, ששם אש ומים ביחד, ואין דבר אחד מכלה את חבירו, כמ"ש "עושה שלום במרומיו".
וענין זה רמזו רז"ל במדרש ש"ר, ע"פ "ויאמר ה' אליו מי שם פה לאדם" וכו', וז"ל "אם אני חפצתי שתהיה איש דברים
היה כמו כן, אלא לעשות בך נס אני חפץ בעת שתדבר שיהיו דבריך נכונים, שאני אהיה עם פיך, הה"ד ואנכי אהיה עם
פיך והורתיך. ר' אבוה אמר מורה אני דברי לתוך פיך כמו חץ, כד"א או ירה יירה. ר' סימון אמר בורא אני אותך בריה

חדשה, כד"א ותהר האשה". הורו בזה מ"ש שבכוונה מכוונת נעשה משה כבד פה, כדי שיהיה דיבורו לישראל בדרך נסיי
ממש, וקול דברו יתברך בעצמו ידבר מתוך גרונו, ולכן דיבורו עשה רושם למעלה ולמטה, גזר אומר ויקם לו בשמים

ממעל ועל הארץ מתחת, כדבורו יתברך ממש, כמ"ש "כי הוא אמר ויהי", וכתיב "בדבר ה' שמים נעשו":

28.רבנו בחיי על שמות פרק ד פסוק י
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 ומה שאמר כי כבד פה אמרו במדרש (שמות רבה א, כו) משה נתגדל בפלטרין של פרעה והיה נוטל כתרו ומשליכו לארץ
ורצה המלך לדונו להריגה ואמרו לו אצטגניניו זהו שאמרנו לך שהוא עתיד להושיע את ישראל ולהחריב מלכותך, נתיעץ
פרעה עם חכמיו והיו בכלל יועציו יתרו ואיוב ובלעם, זה אומר חייב מיתה הוא וזה אומר נער הוא ואין לו דעת, מה עשה
הביאו לו קערה אחת נתנו בתוכה זהוב אחד וגחלת של אש אמרו אם הוא נוטל הזהוב בידוע שהוא בן דעת וחייב מיתה

ואם הוא נוטל הגחלת בידוע שאין לו דעת ופטור מן המיתה, היה רוצה ליטול את הזהוב ומלאך בא והטה ידו ונטל הגחלת
והכניסם לתוך פיו ונעשה ערל שפתים:

 ולפי המדרש הזה יאמר כי כבד פה וכבד לשון אנכי מנעורי כל שכן עתה שאני זקן ואתה לא רפאתני מאז דברך אל עבדך
ותצוה אותי בשליחות זאת, ומה שלא רפאו ה' יתברך ולא הסיר כובד פיו מפני שלא התפלל, ומה שלא התפלל מפני שלא

היה רוצה ללכת:

 וכתב רבינו חננאל מה שהזכיר שני דברים כבד פה וכבד לשון יורה כי משה רבינו לא היה צח הדיבור באותיות
זשרס"ץ שהן אותיות השינים זהו שאמר כי כבד פה, גם לא באותיות הלשון שהם אותיות דטלנ"ת ועל זה אמר

וכבד לשון:

29.שמות רבה (וילנא) פרשת שמות פרשה א סימן כו

וַּיְִגַּדל ַהֶּיֶלד. ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה חֶֹדׁש ֱהִניַקְתהּו, ְוַאָּתה אֹוֵמר: וַּיְִגַּדל ַהֶּיֶלד, ֶאָּלא ֶׁשָהָיה ָּגֵדל ֶׁשלֹא ְּכֶדֶרְך ָּכל ָהָאֶרץ. ַוְּתִבֵאהּו ְלַבת
ַּפְרעֹה וגו'. ָהְיָתה ַבת ַּפְרעֹה ְמַנֶּׁשֶקת ּוְמַחֶּבֶקת ּוְמַחֶּבֶבת אֹותֹו ְּכִאּלּו הּוא ְּבָנּה, ְולֹא ָהְיָתה מֹוִציַאּתּו ִמַּפְלֵטִרין ֶׁשל ֶמֶלְך, ּוְלִפי

ֶׁשָהָיה ָיֶפה ַהּכֹל ִמְתַאּוִים ִלְראֹותֹו, ִמי ֶׁשָהָיה רֹוֵאהּו לֹא ָהָיה ַמֲעִביר ַעְצמֹו ֵמָעָליו. ְוָהָיה ַּפְרעֹה ְמַנְׁשקֹו ּוְמַחְּבקֹו, ְוהּוא נֹוֵטל ִּכְתרֹו
ֶׁשל ַּפְרעֹה ּוְמִׂשימֹו ַעל רֹאׁשֹו, ְּכמֹו ֶׁשָעִתיד ַלֲעׂשֹות לֹו ְּכֶׁשָהָיה ָּגדֹול. ְוֵכן ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָאַמר ְלִחיָרם (יחזקאל כח, יח):

ָואֹוִצא ֵאׁש ִמּתֹוְכָך ִהיא וגו'. ְוֵכן ַּבת ַּפְרעֹה ְמַגֶּדֶלת ִמי ֶׁשָעִתיד ִלָּפַרע ֵמָאִביָה. ְוַאף ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ֶׁשָעִתיד ִלָּפַרע ֵמֱאדֹום יֹוֵׁשב
ִעָּמֶהם ַּבְּמִדיָנה, ֶׁשֶּנֱאַמר (ישעיה כז, י): ָׁשם ִיְרֶעה ֵעֶגל ְוָׁשם ִיְרָּבץ וגו'. ְוָהיּו ָׁשם יֹוְׁשִבין ַחְרֻטֵּמי ִמְצַרִים, ְוָאְמרּו, ִמְתָיְרִאין

ָאנּו ִמֶּזה ֶׁשּנֹוֵטל ִּכְתְרָך ְונֹוְתנֹו ַעל רֹאׁשֹו, ֶׁשלֹא ִיְהֶיה ֶזה אֹותֹו ֶׁשָאנּו אֹוְמִרים ֶׁשָעִתיד ִלּטֹל ַמְלכּות ִמְּמָך. ֵמֶהם אֹוְמִרים
ְלָהְרגֹו, ֵמֶהם אֹוְמִרים ְלָׂשְרפֹו, ְוָהָיה ִיְתרֹו יֹוֵׁשב ֵּביֵניֶהן ְואֹוֵמר ָלֶהם, ַהַּנַער ַהֶּזה ֵאין ּבֹו ַּדַעת, ֶאָּלא ַּבֲחנּו אֹותֹו, ְוָהִביאּו ְלָפָניו

ִּבְקָעָרה ָזָהב ְוַגֶחֶלת, ִאם יֹוִׁשיט ָידֹו ַלָּזָהב ֵיׁש ּבֹו ַּדַעת ְוִהְרגּו אֹותֹו, ְוִאם יֹוִׁשיט ָידֹו ַלַּגֶחֶלת ֵאין ּבֹו ַּדַעת ְוֵאין ָעָליו ִמְׁשַּפט ָמֶות.
ִמָּיד ֵהִביאּו ְלָפָניו ְוָׁשַלח ָידֹו ִלַּקח ַהָּזָהב, ּוָבא ַּגְבִריֵאל ְוָדָחה ֶאת ָידֹו ְוָתַפׂש ֶאת ַהַּגֶחֶלת ְוִהְכִניס ָידֹו ִעם ַהַּגֶחֶלת ְלתֹוְך ִּפיו
ְוִנְכָוה ְלׁשֹונֹו, ּוִמֶּמּנּו ַנֲעָׂשה (שמות ד, י): ְּכַבד ֶּפה ּוְכַבד ָלׁשֹון. ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו מֶׁשה, ִמָּכאן ַאָּתה ָלֵמד ְׂשָכָרן ֶׁשל ּגֹוְמֵלי
ֲחָסִדים, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַהְרֵּבה ֵׁשמֹות ָהיּו לֹו ְלמֶׁשה, לֹא נְִִקַּבע לֹו ֵׁשם ְּבָכל ַהּתֹוָרה ֶאָּלא ְּכמֹו ֶׁשְּקָרַאּתּו ַּבְתָיה ַּבת ַּפְרעֹה, ְוַאף

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא לֹא ְקָרָאהּו ְּבֵׁשם ַאֵחר:

30.ספר שם הגדולים - הגהות מנחם ציון - מערכת גדולים אות א

 ואגב אמרתי להעתיק כאן מ"ש לפרש בזה גם הפ' ר"פ שמות הן בנ"י לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתים
דצע"ג דק"ו פריכא הוא לפמש"ה ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה, ועוד הא כבר כתי' והוא יהי' לך לפה
ועוד אחרי דכבר א"ל הב"ה מי שם פה לאדם וגו' ל"ש להוסיף לו גם את אהרן וגם משחז"ל דסימן זה הי' מסור בידם

מיעקב אבינו הבא בסגנון זה פקוד יפקוד וגו' הוא יהי' הגואל האמתי דקשה לכאורה אם הדבר מסור בידם הי' מנין להם זה
לסימן ולאות אמת, דאולי נגלה לו למרע"ה דבר זה ג"כ בסוד, ולהנ"ל יתישב הכל על נכון דודאי מרע"ה שהי' כבד
פה וכבד לשון ל"ה בידו להוציא הפ"א (מאותיות בומ"ף) שהוא ממוצא שפתים על נכון, וממילא קשה לו מאוד
לומר פקוד פקדתי וזש"ה מי שם פה לאדם וגו' ואנכי אהי' עם פיך ותאמר לפניהם כל עניני הגאולה על נכון באין שום
מונע ומפריע אחרי דשכינה הי' מדברת מתוך גרונו ואך אז נגלה להם הסוד ונפתר להם הסימן שנמסר להם מיעקב אבינו
ע"ה הבא בסגנון זה פקוד פקדתי הוא הגואל האמת דאין לך נס גדול מזה ולשון עלגים תמהר לדבר צחות משא"כ לפני

פרעה דודאי ל"ה השכינה מדברת מתוך גרונו אז, ע"ז נאמר והוא יהי' לך לפה, ולפי"ז יובן לנו היטב פי' הקרא הן בנ"י לא
שמעו אלי דמהראוי הי' להם להאמין ולהשמע לדברי ע"י האות ומופת חותך כזו דערל שפתים ידבר כאחד העם, ועכ"ז לא

שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה, וזה שמסיים ואני ערל שפתים ודו"ק:

31.שמות רבה (וילנא) פרשת שמות פרשה ג סימן ח
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ֱהוֵי ִיְׂשָרֵאל ִנְמָלִכים ַּבְּזֵקִנים, ּוְלָכְך ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלמֶׁשה: ֵלְך ְוָאַסְפָּת ֶאת ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל, ֱאמֹר ָלֶהם: ָּפקֹד ָּפַקְדִּתי, ָאַמר
לֹו ָמסֹוָרה ִהיא ְּבָיָדם ִמּיֹוֵסף ֶׁשַּבָּלׁשֹון ַהֶּזה ֲאִני גֹוֲאָלם, ֵלְך ֱאמֹר ָלֶהם ֶזה ַהִּסיָמן. ַמהּו ָּפקֹד ָּפַקְדִּתי, ָּפקֹד ְּבִמְצַרִים, ָּפַקְדִּתי ַעל
ַהָּים. ָּפקֹד ְלַהָּבא, ָּפַקְדִּתי ְלֶׁשָעַבר. ְוֶאת ֶהָעׂשּוי ָלֶכם ְּבִמְצַרִים, ְּכלֹוַמר ֲאִני פֹוֵקד ַעל ַהִּמְצִרּיִים ַמה ֶּׁשעֹוִׂשים ָלֶכם, ְּכָמה ְדַאְּת
ָאַמר (שמואל א טו, ב): ָּפַקְדִּתי ֶאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלָך ֲעָמֵלק. ָואַֹמר ַאֲעֶלה ֶאְתֶכם, ֱאמֹר ָלֶהם ְּכמֹו ֶׁשָאַמְרִּתי ְלַיֲעקֹב ֲאִביֶהן ֵּכן

ֶאֱעֶׂשה. ּוָמה ָאַמר לֹו (בראשית מו, ד): ְוָאנִֹכי ַאַעְלָך ַּגם ָעלֹה, ְוֵכן ַיֲעקֹב ָאַמר ְלָבָניו (בראשית מח, כא): ְוָהָיה ֱאלִֹהים ִעָּמֶכם
ְוֵהִׁשיב ֶאְתֶכם וגו', ִמָּיד ְוָׁשְמעּו ְלקֹוֶלָך, ָלָּמה ֶׁשָּמסֶֹרת ְּגֻאָּלה הּוא ְּבָיָדם ֶׁשָּכל ּגֹוֵאל ֶׁשָּיבֹוא וְיֹאַמר ָלֶהם ְּפִקיָדה ְּכפּוָלה, ּגֹוֵאל ֶׁשל

ֱאֶמת הּוא. ְוַאַחר ָּכְך ּוָבאָת ַאָּתה וְִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל וגו', ָחַלק ָּכבֹוד ַלְּזֵקִנים. ַוֲאַמְרֶּתם ֵאָליו ה' ֱאלֵֹהי ָהִעְבִרּיִים ִנְקָרה ָעֵלינּו, ָלָּמה
קֹוֵרא אֹוָתם ִעְבִרּיִים, ַעל ׁשּום ֶׁשָעְברּו ָים. ְוַעָּתה ֵנֲלָכה ָנא ֶדֶרְך ְׁשלֶׁשת ָיִמים, ָלָּמה ָאְמרּו ְׁשלָׁשה ָיִמים ְולֹא ָאְמרּו ֵנְלָכה ָנא

ְלעֹוָלם, ָלָּמה ָאְמרּו ֵּכן, ְּכֵדי ֶׁשִּיְטעּו ַהִּמְצִרּיִים וְִיְרְּדפּו ַאֲחֵריֶהם ְּבָׁשָעה ֶׁשֵּיְצאּו, וְיֹאְמרּו לֹא ְּגָאָלם ֶאָּלא ַעל ְמָנת ֶׁשֵּיְלכּו ְׁשלֶׁשת
ָיִמים וְיְִזְּבחּו לֹו, ְוֵהם ִעְּכבּו ַעְצָמן ָּכל ָּכְך, וְִיְרְּדפּו ַאֲחֵריֶהם ְּבסֹוף ְׁשלָׁשה ָיִמים וְַיְטִּביֵעם ַּבָּים, ִלְמדֹד ָלֶהם ַּבִּמָּדה ֶׁשָּמְדדּו,

ֶׁשָאְמרּו (שמות א, כב): ָּכל ַהֵּבן ַהִּיּלֹוד ַהְיאָֹרה וגו'.

32.בית עולמים - דף קכט ע"א - ד"ה סוד

סוד הצור וסלע:

 ועתה עת דודים לגלות סוד עמוק ונורא בענין זה ולכל שלא חס על כבוד קונו כו' שפ' זה נאמר פ' בשלח ברפידים כמ"ש
הנני עומד לפניך שם על הצור בחורב והכית בצור כו'. ולכאורה הדבר תמוה מאד מה נשתנה המקום הזה ממי מריבה

ששם נענש משה רבע"ה במה שהכה הצור ונצטוה לדבר דוקא וכאן נצטוה להכותו ועוד שכאן קראו צור ושם קראו סלע
וכבר ביארתי דבר זה במ"א וכאן נשנה בשביל איזה פרטים שנתחדשו בו וגם בכדי לבוא וגם בכדי לבוא לכוונת דברי
רשב"י בכאן. והענין בזה שידוע שהבאר ששתו ממנו ישראל היתה הנוק' בארה של מרים וידוע שבעת שיצאו ישראל

ממצרים אז היה ז"א בקטנות עדיין בימי הספירה עד שקיבלו ישראל את התורה וכל הזווגים שהיו בזמן ההוא הכל היה
מסוד נחש דקטנות והוא סוד המטה שנהפך לנחש לויתן נחש בריח ואז היתה הנוק' נק' צור והענין כי ידוע שיש ג' מיני
שמות אהי"ה דההין ואלפין ויודין והם סוד עיבור קטנות וגדלות וביניקה כמו שהיה בימי הספירה אז לא היה בה כי אם

הארת ב' שמות של אהי"ה דההי"ן ואלפי"ן ועם כללות הב' שמות הם גי' צו"ר וז"ס דרך נחש עלי צור ודבר זה היה נעלם
משלמה המע"ה היאך אפשר להיות זווג בקטנות וז"ס מ"ש פרה אדומה משה ושלמה לא יכלו לעמוד בה כי בעת שהנוק'

בקטנות אז היא מלאה דינים בסוד פ"ר מנצפ"ך ועם ה"ג הכלליים הוא פרה והיא אדומה בסוד ד"ם והוא סוד אילת דרחמה
צר ואז יסוד דדכורא נק' איל אילו של יצחק ולכן היה צריך להכות במטה כמ"ש רז"ל של סנפרינון היה ונבקע הצור מפניו

והוא בסוד קריעת י"ס משא"כ במי מריבה שאז היו ז"א בגדלות וכבר נשלם פרצוף הנוקבא להבנות כשכלו דור המדבר
והיו ראוים לכנוס לא"י ואז היה הזווג בבחי' הפנימיות של המוחין והוא סוד הדבור זווג הפנימי ולכן כתי' ודברתם אל

הסלע ואז האירו בנוק' שם אהיה דיודין דגדלות והוא קס"א גי' סל"ע עם הכולל ונודע כי זווג הקטנות הוא ע"י ע"ק כמו
שהיה בעת קי"ס כמ"ש ה' ילחם לכם כו' כי בעתיקא תליא מילתא. וזש"ש הנני עומד לפניך שם על הצור כי ז"א הוא

סטרא דמשה וע"ק האיר בשורשו בז"א וכתיב ומטך אשר הכית בו את היאור כו' כידוע שפרעה נק' תנין הגדול הרובץ
בתוך יאוריו וט' יאורין הם ט' תנינים כמ"ש בפ' וארא וסוד מטה משה שבלע את מטותם הוא ביטולם ע"י ע"ק וכתיב וינס

משה מפניו דחמי ליה משתרשא בשרשין עילאין וז"ש עבור לפני העם וקח אתך מזקני ישראל מסט' דע"ק סבא דסבין
וידוע כי בכל עת שיש קטנות אז מתעוררים הקליפות ולזה סמך אח"כ ויבא עמלק כו' והוא סוד הנחש אחוריו של משה

רבע"ה שהוא נק' נחש בריח וכן עמל"ק הוא הנחש משורש נחש יצא צפ"ע חושבנא דדין כחושבנא דדין ולכן רצו ישראל
להשיג דבר זה ואמרו אם יש ה' בקרבנו כו' שביקשו לידע אם תליא בעתיקא. ואמאי אתענשו בגין דלא עבדו בחביבותא

כו' כידוע שבאמת אסור לנסות ה' בדבר זה וכמ"ש רשב"י בזוהר פ' בשלח בהאי מלה לא תשאל ולא תנסה כו'. וז"ש כאן
ועל נסותם את ה' כו'

33.ספר לשם שבו ואחלמה - ספר הדע"ה חלק ב - דרוש ה ענף ג סימן ח

 ויך את הסלע במטהו ולא כתיב במטה. סתם. אלא במטהו. כי מטה סתם הוא מטה ה' מסטרא דעד"א עה"ח אבל מטה משה
הוא דינא בדינא נחש עלי צור וכמ"ש בזוה"ק ח"ב מ"ח א' ושם בסופו רע"א ב' ורע"ב א' ע' שם ושם וכנ"ל סי' ב' ג'. וכן
אמרו בזוה"ק ח"א דף ו' סע"ב ומטה האלהים בידי כו' וחקוק ביה שמא קדישא כו' ובהאי חב בסלע כד"א ויך את הסלע
במטהו פעמים. אמר ליה קב"ה. משה לא יהבית לך מטה דילי להאי. חייך לא יהא בידך מכאן ולהלאה. מיד וירד אליו
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בשבט בדינא קשיא כו' ע"ש כל הענין. והנה חזרו אז הזו"ן תיכף לקטנותן וזהו שנאמר ויך את הסלע במטהו פעמים ואמר
האריז"ל בלק"ת וכן בספר הליקוטים פ' חוקת כי בהכאת המטה בהסלע נעשה אז הזווג דקטנות כי המטה כאשר שהוא
בדרגא דעהד"ע אז עומד בו הארת היסוד דקטנות הנקרא נחש והוא בבחי' דינין והנוק' נקרא אז בשם צור שהוא דינא

תקיפא וזהו שאמרו במדרש שמות רבה פ"ד סי' י"ג כי בהכאה ראשונה יצא דם. וכן הוא במדרש תהלים ע"ח סי' ב' וק"ה
סי' י"ב. והוא מצד הדינין שבהם והגם שהם דינין טהורים אך כשמתפשטים למטה יש מהם יניקה לחיצונים רח"ל והרי
נעשה כאן הזווג בסוד דרך נחש עלי צור והיה כאן ענין הב' נשיכין וכמבואר כ"ז בזוה"ק פנחס רמ"ט ב' ואמר שם זמנא
קדמאה נפיק דמא ואיהו לחיך. זמנא תניינא נפיק מייא כו' ואתפתחת ואולידת. ונעשה כ"ז ע"י ב' הנשיכין. וכמ"ש שם

ונשיך לה בההוא אתר תרי זמני. וסימנך ויך את הסלע במטהו פעמים. ויצא בפעם ראשונה דם ובפעם ב' מים:

34.פירוש מהר"י קארו ז"ל על במדבר פרק כ פסוק יב

ויאמר ה' אל משה יען לא האמנתם בי להקדישני לכן לא תביאו וגו', י"ל על מה נענש מרע"ה בהכאת הסלע ואם הוא חטא
אהרן מה חטא ושמעתי ענין א' מהזוהר כי בזה המטה היה נחקק שם בן ע"ב בג' מקומות ר"ל נחלק בג' פעמים וכן היה
נחקק מצד א' נחש ומצד א' צור וזש"ה דרך נחש עלי צור שהיו מצד א' וכל צד מאלו היה מורה כונה א' לעשות בנס

שבראו השי"ת מתחלת ימי בראשית כי יש פעם א' שירצה הקב"ה שיטה המטה לצד א' הכתוב בו של רחמים ופעם לצד
הב' שמורה על הדין ופעם על שיתוף המורה רחום בדין וכשאמר לו במסה הכה א"ל השי"ת שיטה המטה כמו שעשה

ביאור של מצרים והכית בצור ממש כדפי' בצור הנחקק עליו וכן עשה לשם משה וכשבא בכאן א"ל השי"ת למשה שיטה
המטה מצד הנחש לא ח"ו לצד הצור ולפי שהנחש צריך לחש כן היה צריך בכאן משה שיטה לצד הנחש וידבר בלחישה אל
הסלע ונתן מימיו ומרע"ה מרוב הכעס שהיה לו כנגד ישראל לא הרגיש ולא דקדק במה שעשה אלא הכה באותו הצד שהיה

הצור חקוק וכמו שהכה במסה כן עשה בכאן וטעה בזה וז"ש פעמים ירצה פעם א' שהכה במסה ופעם כאן, ולזה נתן לו
השי"ת עונש למרע"ה מדה כנגד מדה כי כמו שהייתי אני רוצה שתשלים כל השמות אשר היו במטה הואיל והתחלת אותם
והיה לך להשלימם ולא רצית כן אני אשלם לך גמולך שהוצאתם מארץ מצרים להכניסם לא"י ועתה לא תשלים שליחותך,
ולזה הטעם שלח הקב"ה את הנחשים כי אם עשה כאשר היה מהראוי באותו צד הנחש לא היה מכה אלא בדיבור ובלחישה
כן ג"כ בענין הנחשים בלחישה היו מתרפאים ואחר שלא היה מועיל בלחישה גזר אומר הקב"ה שיביטו למעלה אל הנחש

ואז יחיו וזש"ה עשה לך נחש שרף כלומר להנאתך ולטובתך הואיל וחטאת לשם צריך בכאן שתעשה שבראיה לבד
יתרפאו וכו', ומה שנענש אהרן הוא לפי שעל האמת לא מצינו לו עון אשר הוא חטא

35.שפתי כהן על שמות פרק יז פסוק ה

ובזוהר (ח"ב ס"ד.) ומטך אשר הכית בו קח בידך מאי טעמא משום דמחקק בנסים הוא ושמא קדישא עילאה רשימא ביה,
בקדמיתא נחש כמה דאת אמר (משלי ל', י"ט) דרך נחש עלי צור, נחש הא אתידע, צור באן אתר איתגלי כאן אתגלי

דכתיב הנני עומד לפניך על הצור ומאן צור כמה דאת אמר (דברים ל"ב, ד') הצור תמים פעלו ותמן ידע משה איך קאים
נחש עלי צור עד כאן. ומה שאמר ושמא קדישא רשימא ביה בקדמיתא נחש, צריך שתדע כי הצור שנזכר כאן היא מדת

הפחד, וכן אלהים במילואו כזה אל"ף למ"ד ה"ה יו"ד מ"ם גימטריא צור עם הכולל, וזה לשון בעל המערכת ז"ל (פרק ח')
על מה שאמר אין השם שלם ואין הכסא שלם עד שימחה זרעו של עמלק, והרמז בשם בתפארת והכסא לעטרה, ורצו

לרמוז, כי בזמן החפץ הזה גורם החטא אשר הוא תגבורת יצר הרע שאין השלום בארץ בשלימות, אך הנחש הטיל זוהמא
על חוה ומהזוהמא ההיא מקבלים העכו"ם בה כח ועולים בה לגדולה ואינם נמחים, וידוע כי הם מהצד ההוא ובחלקו

השרים והמזלות. ויתבונן עיקר זה בהיות הפחד מדת יצחק ועמלק בנו של עשו בן יצחק אשר נתברך בחרב, כי משם באה
החורבן והפורענות והגזירות והקטרוגים על שרו של ישראל הנקרא גבורה על שם מקומה, ומשם היצר הרע נמשך וגורם
כל זה, וכענין שאמרו (בבא בתרא ט"ז.) יורד ומשטין ועולה ומקטרג, אבל לימות המשיח שיבטל היצר יהיה חוט של חסד

נמשך על העטרה, ואז תגבר וימחה זכר עמלק כי השלום מחובר בארץ ובשלימות עד כאן. אם כן יניקתו של נחש הוא
מהפחד, ולזה אמר לו ומטך אשר הכית בו את היאור קח בידך להתיש כח הנחש המצוי שם, ואותו מטה נהפך לנחש, שכן

נאמר לו והמטה אשר נהפך לנחש תקח בידך, ולזה אמר שצריך להתיש כוחו ולזה קחנו בידך, גם אני הנני עומד לפניך שם
על הצור. על הצור דייקא בחורב שמשם בא החורבן בעולם ומשם ניתן החרב לעשו:

36.ספר לקוטי תורה - פרשת חקת
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ענין חטא מרע"ה שחטא בסלע הוא ממש חטא אדה"ר שנזדווג קודם שבת וגרם להזדווג יסוד דקטנות עם השכינה שמכונה
בסוד נחש עי' בכונות הפסח. וזה ענין חטא שבא נחש על חוה וכן הוא הענין בהכאת הסלע ממש שהוא רחל במטה שהוא
יסוד דקטנות עם השכינה שמכונה בסוד נחש עי' בכונות הפסח. וזה ענין חטא שבא נחש על חוה וכן הוא הענין בהכאת
הסלע ממש שהוא רחל במטה שהוא יסוד דקטנות וכתיב דרך נחש עלי צור שהוא ביסודות דקטנות דזו"ן ולא כתיב דרך
נחש עלי סלע שהוא בגדלות הנוקבא לכן הכה ב"פ בסוד אין האשה מתעברת מביאה ראשונה. והנה ארז"ל מג"ש דויזובו
המים שטפטף דם בסוד דם בתולים ובשניה יצא מים רבים בסוד זרע מאדם ובא חטא הדם מצד מטהו הנהפך לנחש והוא
סיבת יציאת הדם כי שד"י וד"ם גימ' נחש לכן נגרש אדה"ר מג"ע בסוד את אשה בנדת טומאתה לא תקרב, ודע כי סל"ע

גי' ע"ץ הדעת טוב ורע וסלע גימ' הוי"ה בהכאת יפ"י הפ"ה ופ"ו הפ"ה גי' קס"ו:

37.ספר דובר צדק - פרשת אחרי מות אות ד

[ומשה רבינו ע"ה ממש להיפך חשב תכלית השתדלות עד שאין דיבור פועל כלל בהתעוררות בת קול שאינו דרגת משה
כנ"ל, רק הכאה והתעוררות דרך נחש לתקן המשכא דחויא על ידי השתדלות ששם הסייעתא דשמיא הוא לגמרי מן

השמים וכנזכר לעיל ורצה לתקן שורש הנעלם, ונאמר לו אדרבה יען לא האמנתם דאמונה הוא מצד שורש הנעלם כנודע
והוא גם כן סוף מעשה וברזא דשכון ארץ ורעה אמונה שמובא בזוהר (ח"ג ק"ח ע"ב) דהכל אחד ולתקן שורש הנעלם הוא

רק על ידי זה, ומשה רבינו ע"ה ראה שאין כוחו בפיו לפעול בדיבור אך מכל מקום מאחר שה' יתברך ציוה לו היה לו
להאמין ולעשות כן אף על פי שהוא נגד שכלו שהיה מבורר לו שלא יפעול כלל, והוא לא טעה בדמיונו רק שבירור זה הוא

מצד מעשה הכאה דאחר כך דלפי זה שנתברר דאין כוחו בפיו כלל שהוא מצד רזא דאמונה וארץ, אבל אילו היה מדבר
ומאמין בה' יתברך שם למעלה משכלו שזהו תיקון דשורש הנעלם והיה דבק בדרגא דאמונה וארץ ובסוד הדיבור והיה

פועל באמת על ידי זה, אך באמת זה דרגא דארץ ואינו ממדריגת משה רבינו ע"ה כלל וכנזכר לעיל] ובאמת קלא דנחש לא
אחיד כלל בקלא דאדם כדאיתא בזוהר שם רק בהכאה וזה לא היה בימי שלמה רק בסבא דמשפטים (קי"א.) איתא דאחיד
בקלא דאשה בשני נשין יעוין שם באריכות והיינו מי שיש לה כח ההתפשטות יותר מדאי גם בנידותה או כח הצמצום יותר

מדאי יעוין שם כי מנחש הקדמוני ראינו דיש לו אחיזה באשה ומשם הוא דרך נחש עלי צור:


